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ค�ำน�ำ
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ “Smart Farmer ต้ น แบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด ให้เกษตรกรหรือประชาชน
ผู้ที่มีความสนใจ ได้น�ำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร
ตลอดจนเพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ Smart Farmer ต้นแบบ ผูท้ สี่ ร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ชุมชน มีรายละเอียดเนื้อหาที่น�ำเสนอถึงปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ
การเกษตร ได้แก่ การน�ำนวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
การบริหารจัดการ ทัง้ ด้านการผลิต การตลาด การแสวงหาองค์ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
และเชือ่ มโยงเครือข่าย การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองสูช่ มุ ชน ตลอดจนเจตนารมณ์
ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
ให้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมเป็น 77 คน 77 ต้นแบบ
กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
และช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ ค นรุ ่ น ใหม่ หั น กลั บ สู ่ ภ าคการเกษตรเพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
ภาคการเกษตรของประเทศต่อไป
กรมส่งเสริมการเกษตร
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1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ การที่ จ ะพระราชทานโครงการใด
โครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น
จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ ให้ได้
รายละเอี ย ดที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ที่ จ ะพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน
2. ระเบิดจากข้างใน พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า
“ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไป
พัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การ
น�ำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันได้มีโอกาส
ได้เตรียมตัว หรือตั้งตัว
3. แก้ปญ
ั หาทีจ่ ดุ เล็ก ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอแต่การแก้ปญ
ั หา
ของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
4. ท�ำตามล�ำดับขั้น ในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�ำเป็นของ
ประชาชนทีส่ ดุ ก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมือ่ มีรา่ งกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท�ำประโยชน์
ด้านอืน่ ๆ ต่อไปได้ จากนัน้ จะเป็นเรือ่ งสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานและสิง่ จ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ
รวมถึงการให้ความรูท้ างวิชาการและเทคโนโลยีทเี่ รียบง่ายเน้นการปรับใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีร่ าษฎร
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ภูมสิ งั คม การพัฒนาใด ๆ ต้องค�ำนึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศของบริเวณนัน้ ว่าเป็นอย่างไร
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกัน
6. องค์ร วม ทรงมีวิธีคิดอย่ างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่ างครบวงจรในการ
ที่จะพระราชทานพระราชด�ำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและ
แนวทางแก้ไขอย่างเชือ่ มโยง ดังเช่น กรณีของ "ทฤษฎีใหม่" ทีพ่ ระราชทานให้แก่
ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึง่ ทีพ่ ระองค์
ทรงมองอย่างองค์รวม
7. ไม่ ติ ด ต� ำ รา การพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ
มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสภาพของสั ง คมจิ ต วิ ท ยาแห่ ง ชุ ม ชน "ไม่ ติ ด
ต� ำ รา" ไม่ ผู ก มั ด ติ ด กั บ วิ ช าการและเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
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8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วย
ความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท�ำเองได้ หาได้ในท้องถิน่ และประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ ๆ มาแก้ไขปัญหา
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก
9. ท�ำให้ง่าย (Simplicity) ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท�ำให้
การคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด�ำริ ด�ำเนินการไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซั บ ซ้ อ น และที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง คื อ สอดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ น อยู ่ แ ละระบบนิ เ วศโดยส่ ว นรวมตลอดจนสภาพสั ง คมของ
ชุมชนนั้น ๆ ฉะนั้นค�ำว่า “ท�ำให้ง่าย” หรือ Simplicity จึงเป็นหลักคิดส�ำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
10. การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงน�ำ “ประชาพิจารณ์” มาใช้
ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะต้องค�ำนึงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค�ำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือต้องการของสาธารณชน
11. ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติในพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด�ำริในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
12. บริการรวมทีจ่ ด
ุ เดียว (One Stop Services) การบริการรวมทีจ่ ดุ เดียว เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เป็นต้นแบบในการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อประโยชน์ที่จะมาขอใช้บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด�ำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว
13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไข
ปัญหาป่าเสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชด�ำริ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ
หรือแม้กระทั่งการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงน�ำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
มาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น
การท�ำน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย หรือเจือจางน�้ำเสียให้กลับเป็นน�้ำดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน�้ำ การบ�ำบัดน�้ำเน่าเสีย
โดยใช้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้ำ ดังพระราชด�ำรัสความว่า "ใช้อธรรมปราบอธรรม"
15. ปลูกป่าในใจคน เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่ของมนุษย์ ท�ำให้ต้องการบริโภคและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้ เปลือง เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สงิ่ แวดล้อมไม่รจู้ กั พอ ปัญหาความ
ไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส�ำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน
16. ขาดทุนคือ ก�ำไร “...ขาดทุน คือ ก�ำไร Our loss is gain...” การเสีย คือ การได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า
และคนอยูด่ มี สี ขุ นัน้ เป็นการนับทีเ่ น้นมูลค่าเงินไม่ได้..." จากพระราชด�ำรัส ดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่มีต่อ พสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้
17. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดาริเพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ "พึ่งตนเองได้" ในที่สุด
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18. พออยู่พอกิน การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จฯ ไป
เยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรง
สามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย
แต่ต้องใช้ความคิดและก�ำลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลส�ำเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงท�ำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชด�ำริในพระองค์นั้น “เรียบง่ายปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
19. เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระราชด� ำ รั ส
ชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดจนกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมือ่ ภายหลังได้ทรงย�ำ้ แนวทางการแก้ไข เพือ่ ให้รอดพ้นและสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ ดังนี้
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการทาวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน “คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�ำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท�ำงานส�ำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์แท้จริงที่ส�ำเร็จ” (พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522)
		 “ผู ้ ที่ มี ค วามสุ จ ริ ต และบริ สุ ท ธิ์ ใ จ แม้ จ ะมี ค วามรู ้ น ้ อ ยก็ ย ่ อ มท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส ่ ว นรวมได้ ม ากกว่ า ผู ้ ที่ มี
ความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ” (พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533)
21. ท�ำงานอย่างมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส�ำราญ ทรงมีความสุขทุกคราที่จะ
ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า “ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการ
ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น”
22. ความเพียร : พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน
ในการคิด ประดิษฐ์ด้วยการท�ำให้เข้าใจง่าย ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคม ปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติธรรม
ต่าง ๆ ได้สง่ เสริมให้หนังสือเล่มนีม้ คี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามรอยพระมหาชนก กษัตริย์
ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายท�ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับ
เทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน�้ำ เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มท�ำโครงการต่าง ๆ ในระยะแรก ที่ไม่มี
ความพร้ อ มในการท� ำ งานมากนั ก และทรงใช้ พ ระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ ทั้ ง สิ้ น แต่ พ ระองค์ ก็ มิ ไ ด้ ท ้ อ พระราชหฤทั ย
มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
23. รู้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นสามค�ำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
รู้ : การที่เราจะลงมือท�ำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ
		 สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค�ำนึงเสมอว่าเราจะท�ำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องท�ำงานร่วมมือร่วมใจ
เป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
Smart Farmer ต้นแบบ
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สืบสานพระราชปณิธาน

“พอเพียงเพื่อยั่งยืน”
“ตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ได้ทรงปฏิบัติมามาก และหลายอย่างได้พระราชทานพระราชด�ำริ
และพระราชทานแนวทางไว้ ก็ขอฝากให้ท่าน
ได้ศึกษาพระราชด�ำริ ศึกษาวิเคราะห์ พระราชปณิธาน
และศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมาอันนี้
จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เป็นสิริมงคล และเป็นยิ่งกับพระที่คุ้มครองพวกเรา
การปฏิบัติตาม หรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ระลึกถึงพระราชด�ำริ หรือพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นี้
จะเป็นพระ เป็นแสงสว่าง ที่คุ้มครองหรือแนะน�ำพวกเราต่อไป”
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในโอกาสคณะรัฐมนตรีใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ที่มา : http://www.tsdf.or.th/th/philosophy/
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เกษตรไทยจะนั่งรอฟ้าฝนอีกต่อไปไม่ได้
จะต้องเป็น “Smart

Farmer”

ผ่านมาชาวนาชาวสวนเรา
จะท�ำนาตามมีตามเกิด คอยฟ้า คอยฝน
หวังธรรมชาติอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
เราจะต้องเป็น “Smart Farmer”
ต้องน�ำความรู้ หลักวิชาการ
น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยด้วย
คือท�ำน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น
ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้นำ�้ ให้น้อยลง
แต่ผลผลิตต้องมากขึ้น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/706409

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2

9

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ความเป็นมา
ปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องด�ำเนินการตามนโยบายการพัฒนาฯ ซึ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการตามนโยบายฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรที่มีความรอบรู้รอบด้าน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ
การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีการใช้เทคโนโลยีการด�ำเนินธุรกิจอย่างทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และค�ำนึงถึงคุณภาพ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาเกษตรกรของประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มาตั้งแต่ปี 2557 และ
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักการพัฒนา “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” บนพื้นฐาน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความภูมิใจในอาชีพการเกษตร มีส่วนร่วมในกระบวนการ และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่เป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” และใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยกระบวนการพัฒนา คือ
การวิเคราะห์จัดท�ำแผนการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมโยง
เครือข่ายและขยายผล รวมไปถึงการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสินค้า เน้นการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญของรัฐบาล โดยในปี พ.ศ. 2561 เป้าหมาย
การพัฒนา คือ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ�ำนวน 20,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนา
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้มีแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP)
เพื่อยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และ
เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งสู่เพื่อนเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

2. แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
Smart Farmer ดังนี้
2.1 การสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการปรับปรุงคณะท�ำงานเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 บูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเกษตรกร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านวิชาการ
2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart Farmer โดยปัจจุบันได้พัฒนาระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
(www.thaismartfarmer.net) เพื่อรวบรวม ประเมินศักยภาพเกษตรกรและเป็นคลังข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ
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3. คุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ					
Smart Farmer ต้นแบบ (Smart Farmer Model)

3.1 คุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
		 คณะท�ำงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานพัฒนา Smart Farmer ได้มีมติจากประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่
28 มีนาคม 2560 ให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยในส่วนของคุณสมบัติทั่วไป
ด้านรายได้ คือ “มีรายได้ไม่ต�่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี” ให้ตัดออก และปรับปรุงคุณสมบัติพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น
6 ตัวชี้วัด 15 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 มีความรู้ในเรื่องที่ท�ำอยู่
			 ตัวบ่งชี้ 1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาผู้อื่นได้
			 ตัวบ่งชี้ 1.2 สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น
ตัวชี้วัดข้อที่ 2 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้
			 ตัวบ่งชี้ 2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทัง้ จากเจ้าหน้าทีแ่ ละผ่านทางระบบสารสนเทศและการสือ่ สารอืน่ ๆ
				
เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น
			 ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน บริหารจัดการผลผลิต
				
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
			 ตัวบ่งชี้ 2.3 มีการน�ำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้
ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีความรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
			 ตัวบ่งชี้ 3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแรงงานและทุน ฯลฯ
			 ตัวบ่งชี้ 3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้
			 ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Waste Management)
ตัวชี้วัดข้อที่ 4 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
			 ตัวบ่งชี้ 4.1 มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่น ๆ
			 ตัวบ่งชี้ 4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์หรือการผลิต
				
ที่ได้มาตรฐานอื่น ๆ
		
ตัวชี้วัดข้อที่ 5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
			 ตัวบ่งชี้ 5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy)
			 ตัวบ่งชี้ 5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดข้อที่ 6 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
			 ตัวบ่งชี้ 6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
			 ตัวบ่งชี้ 6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
			 ตัวบ่งชี้ 6.3 มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
		 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer คือ ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ โดย
ต้องผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยหนึ่งตัวบ่งชี้ในแต่ละคุณสมบัติ แต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติ Smart Farmer เกษตรกร
รายนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer
3.2 คุณสมบัติความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ Smart Farmer ต้นแบบ (Smart Farmer Model)
		 กรมส่งเสริมการเกษตร
		 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก�ำหนดตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของ Smart Farmer ต้นแบบ
จ�ำนวน 12 ด้าน ได้แก่ ข้าว ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล เกษตรผสมผสาน นาเกลือสมุทร แมลงเศรษฐกิจ
สมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุยาว) และสมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุสั้น) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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ตัวชี้วัดข้อที่ 1 ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer ครบทุกตัวบ่งชี้ของทุกคุณสมบัติ
		 ตัวชี้วัดข้อที่ 2 ท�ำกิจกรรมในสาขาดังกล่าวด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดข้อที่ 3 ระยะเวลาที่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท�ำการเกษตรในแต่ละสาขา
			 ตัวบ่งชี้
			 3.1 ด้านข้าว มีประสบการณ์ในการท�ำนามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
			 3.2 ด้านพืชผัก มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
			 3.3 ด้านพืชไร่
				 3.3.1 ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
				 3.3.2 ด้านมันส�ำปะหลัง มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
				 3.3.3 ด้านอ้อยโรงงาน มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
				 3.3.4 ด้านสับปะรด มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
				 3.3.5 ด้านพืชตระกูลถั่ว มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
				 3.3.6 ด้านพืชน�้ำมัน มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
			 3.4 ด้านไม้ดอก มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
			 3.5 ด้านไม้ประดับ มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
			 3.6 ด้านไม้ผล มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 7 ปี
			 3.7 ด้านไม้ยืนต้น
				 3.7.1 ด้านยางพารา มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 10 ปี
				 3.7.2 ด้านชา มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
				 3.7.3 ด้านกาแฟ มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
				 3.7.4 ด้านปาล์มน�้ำมัน มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า 10 ปี
			 3.8 ด้านสมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุยาว)
				 3.8.1 มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 4 ปี มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า 5 ปี
				 3.8.2 มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 4 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า 10 ปี
			 3.9 ด้านสมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุสั้น)
				 3.9.1 มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
				 3.9.2 มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า 6 ปี
			 3.10 ด้านเกษตรผสมผสาน มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า 3 ปี
			 3.11 ด้านนาเกลือสมุทร มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
			 3.12 ด้านแมลงเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ตัวชี้วัดข้อที่ 4 มีการปฏิบัติที่ดี
			 ตัวบ่งชี้
			 4.1 ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
			 4.2 ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย
			 4.3 มีแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ Green Economy และ Zero Waste Agriculture
ตัวชี้วัดข้อที่ 5 มีความโดดเด่น
			 ตัวบ่งชี้
			 5.1 มีการคิดค้นเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ หรือประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
				 ที่เหมาะสมหรือที่เป็นภูมิปัญญา
			 5.2 มีผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมชัดเจนจากเทคนิค/วิธีการที่คิดค้นหรือประยุกต์ใช้
			 5.3 มีเกษตรกรคนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในเทคนิควิธีการที่คิดค้นหรือประยุกต์ใช้
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ตัวชี้วัดข้อที่ 6 มีความพร้อมในการเป็นแบบอย่าง
			 ตัวบ่งชี้
			 6.1 มีผู้มาขอศึกษาดูงานเป็นประจ�ำ
			 6.2 มีความสามารถในการสื่อสารท�ำความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดีและไม่หวงวิชา
			 6.3 มีความพร้อมและเต็มใจที่จะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ
		 ตัวชี้วัดข้อที่ 7 มีความเป็นผู้น�ำ
			 ตัวบ่งชี้
			 7.1 มีบทบาทหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน
			 7.2 มีความขยัน ตั้งใจ เสียสละ มีน�้ำใจ และมี Service Mind
			 7.3 เป็นที่เชื่อถือยอมรับของคนในชุมชน
		 ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer ต้นแบบ คือ ต้องผ่านครบทุกตัวบ่งชีใ้ นแต่ละ
คุณสมบัติ

4. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

การพัฒนาเกษตรกรทั่วไป โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ (Commercial Farmer)
		 l เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
		 l พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแบบครบวงจร
		 l การพัฒนาทักษะการท�ำการเกษตรสมัยใหม่
		 l พัฒนาทักษะ Digital
		 l พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและเชื่อมโยงเครือข่าย
		 l พัฒนาทักษะการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
2. เกษตรยั่งยืน (Subsistence Farmer)
		 l สร้างทักษะการจัดการทรัพยากรและพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
		 l การพัฒนาเพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
		 l การสร้างทักษะอาชีพนอกภาคการเกษตร/อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

5. กระบวนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

5.1 ประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพ
		 เกษตรกร ท�ำการประเมินตนเอง ตามคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพ
ที่ตนเองมีอยู่ หรือที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
		 5.1.1 เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer; DSF)
			
Developing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer เนื่องจากผลจาก
การประเมิน ยังไม่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
เพิ่มเติมตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย
		 5.1.2 เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แล้ว (Smart Farmer; SF)
			
Smart Farmer หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
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		 5.1.3 เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ (Smart Farmer Model; SFM)
			
Smart Farmer ต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเป็น Smart Farmer โดยต้องผ่านทั้ง
15 ตัวบ่งชี้ และผ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบที่แต่ละสาขาก�ำหนด โดยสาขาที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
มี 12 สาขา ได้แก่ ข้าว ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล เกษตรผสมผสาน นาเกลือสมุทร แมลงเศรษฐกิจ
สมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุยาว) และสมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุสั้น)
5.2 การจัดท�ำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan - IFPP)
		 ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว ขาดการวิเคราะห์วางแผนด้านความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค รวมไปถึงสถานการณ์ของคู่แข่งและคู่ค้า ส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด การกระจุกตัว
ของสินค้า ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรให้ตกต�่ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทย ดังนั้น การประกอบอาชีพการเกษตร
ในปัจจุบัน เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
นโยบายส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรเป็น smart farmer มองว่าเกษตรกร คือ ผูป้ ระกอบการด้านการเกษตร (Entrepreneur)
โดยเกษตรกรจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวตนของเกษตรกร ก�ำหนดแผนการผลิต/แผนธุรกิจของตนเอง หรือเรียกว่า “แผนการผลิต
รายบุคคล (Individual Farm Production Plan – IFPP)” และพัฒนาสู่ระบบกลุ่มการผลิตที่มีแผนการผลิตสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ท�ำการผลิตทางการเกษตรในลักษณะ smart agriculture เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและสร้างความอยู่ดี
มีสุขได้อย่างแท้จริง โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดท�ำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production
Plan - IFPP) กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560 โดยมีขั้นตอนการจัดท�ำ ดังภาพที่ 1
5.3 การพัฒนาตามความต้องการ โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี้
5.3.1 เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer; DSF) มีแนวทางดังนี้
			
1) ประเมิน/วิเคราะห์ศักยภาพ ปรับแนวคิดในการท�ำอาชีพและจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพและการผลิต
			
2) พัฒนาทักษะอาชีพเกษตร
			
3) เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
			
4) ประเมินผลสู่การเป็น Smart Farmer
			
5) พัฒนาทักษะอาชีพเกษตรสู่ผู้ประกอบการ
			
6) เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ
5.3.2 เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แล้ว (Smart Farmer; SF) มีแนวทางดังนี้
			
1) ประเมิน/วิเคราะห์ศักยภาพ
			
2) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะดิจิทัล
			
3) สนับสนุนการรวมกลุ่มท�ำธุรกิจและพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
			
4) ประเมินผลสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ
			
5) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมเกษตร และทักษะดิจิทัล
			
6) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรครบวงจร
			
7) ยกระดับเป็นผู้ประกอบการสู่สากล
5.3.3 เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ (Smart Farmer Model; SFM) มีแนวทางดังนี้
			
1) ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ
			
2) สร้างเครือข่าย Smart Farmer และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
			
3) สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือเครือข่ายของ ศพก.
			
4) ยกย่องเชิดชูเกียรติ/เผยแพร่ผลงาน
			
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
			
6) สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บูรณาการจุดดูงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
			
7) พัฒนาสู่การท�ำการเกษตรสมัยใหม่
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ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการจัดท�ำแผนการผลิตรายบุคคล
(Individual Farm Production Plan – IFPP)
รวบรวมข้อมูล
(คน - ตัวพืช/สินค้า - พื้นที่/สิ่งแวดล้อม)

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ปัจจัยภายใน
เป้าหมายการท�ำธุรกิจการเกษตรของเราคืออะไร
เรามีความรู้ ความถนัดด้านใด
เราจะผลิตอะไร
เรามีจ�ำนวนเงินลงทุนเท่าใด
สินค้าของเราแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นอย่างไร
ต้นทุนการผลิตเป็นเท่าใด
เราจะขายสินค้าหรือให้บริการอย่างไร
แผนการขายเป็นอย่างไร มีผลผลิตออกในช่วงใด
ประมาณการยอดขายเป็นอย่างไร
เราจะจัดองค์กรเพื่อบริหารธุรกิจอย่างไร

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ปัจจัยภายนอก
ใครเป็นคู่แข่งของเรา
ใครเป็นผู้ซื้อ หรือเป็นลูกค้าของเรา
เราอยู่ในธุรกิจประเภทใด
ตลาดหรือแหล่งจ�ำหน่ายเราของอยู่ไหน
ท�ำเลที่ตั้งแปลงของเราอยู่ที่ใด
มีสาธารณูปโภคอะไรบ้าง
ใช้แรงงานจากที่ใด
มีกฎหมาย หรือระเบียบอะไรที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างไร
หากประสบปัญหาจะแก้ไขอย่างไร หรือ
จะขอความช่วยเหลือจากที่ใด

เลือกกิจการ
ก�ำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกิจการ
จัดท�ำแผน/รายละเอียดการด�ำเนินงาน
การผลิต

การตลาด

การจัดการบุคคล

การด�ำเนินกิจการ

การเงิน

แผนฉุกเฉิน

สรุปประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูล

แผนการผลิตรายบุคคล (แบบ IFPP)
(Individual Farm Production Plan – IFPP)

ให้เกษตรกรเก็บไว้ 1 ชุด
ส�ำเนาไว้ที่ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ 1 ชุด

ที่มา : คู่มือการจัดท�ำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan - IFPP) กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560
■
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ด้านเกษตรผสมผสาน

หน้า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน้า

l

ด้านเกษตรผสมผสาน
l
l
l
l

จังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี

ด้านข้าว
l
l
l
l
l
l

ลพบุรี
จังหวัดชัยนาท
สระบุรี
จังหวัดนนทบุรี
อ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี

ด้
ด้าานข้
นพืาชวผัก
l
l
l
l

นาท
จัชังยหวั
ดลพบุรี
ปทุ
มธานี
จังหวั
ดสระบุรี

18
20
12
22
14

หน้า
16
24
18
26
20
28

หน้
หน้าา
22
30
24
32

พระนครศรี
ด้านไม้
ผล อยุธยา

26า
หน้

จัสิงหวั
ห์บดุรอ่ี างทอง

34
28

l
ll
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Smart Farmer ต้นแบบ
กรุงเทพมหานคร
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายมณฑล แอบเนียม
9 มีนาคม พ.ศ. 2510
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสยาม
73/3 หมู่ที่ 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
: 08 1269 0193
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

มีการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น แผงโซล่าเซลล์ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า น�ำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ประดิษฐ์เชือก
กับฟิวเจอร์บอร์ดใช้แทนอุปกรณ์แขวนถุงเพาะเห็ด ประดิษฐ์โครงโรงเรือน
เพาะเห็ ด ขึ้ น เองโดย ใช้ โ รงเรื อ นแบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
เพื่อทดลองปลูกพืชเมืองหนาว มีองค์ความรู้ทางด้านช่างจึงซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
มาประดิษฐ์ระบบการให้น�้ำพืชเอง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำ� นวนมาก
มี ค วามเป็ น นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นตนเองโดยเก็ บ ข้ อ มู ล การ
ปลูกพืช ข้อมูลดิน การตรวจสอบดิน ท�ำห้องแล็บวิจัยส่วนตัวไว้ที่บ้าน
ส�ำหรับการทดลองต่างๆ ด้วยตนเอง

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มีการใช้แผงโซล่าเซลล์ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า มีการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
โดยใช้ต้นกล้วยสับ ใช้เศษวัสดุในสวนของตนมาท�ำปุ๋ยหมัก และการน�ำ
ของต่างๆ ที่มีมาประดิษฐ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเทคโนโลยีต่างๆ
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สสก.ที่ 1

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : นายมณฑลได้ลงมือจัดการตามแบบของตนเอง โดยไม่จ้างแรงงานจากภายนอก
ต่อยอดจากสิง่ ทีม่ อี ยู่ มีการคิด วิเคราะห์ เก็บข้อมูลด้วยเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์นำ� มาปรับปรุงกระบวนการปลูกพืช
ในสวนของตนเองอยู่เสมอ วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะปลูก
2) การจัดการผลผลิต : มีการแบ่งส่วนผลผลิตทัง้ ใช้สอยในครัวเรือน และน�ำไปขาย หรือแบ่งปันเพือ่ นบ้าน
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการส่งผลผลิตขายตามตลาดทัว่ ไปในบริเวณใกล้เคียง เช่น ตลาดน�ำ้ คลอง
ลัดมะยม ปากคลองตลาดและตลาดสดใกล้บา้ น รวมถึงจ�ำหน่ายผ่านเครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียง แต่ยงั ไม่มกี ารท�ำการ
ตลาดผ่านทางออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น Smart Farmer ศพก.
เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาชิก ศบกต. แขวงฉิมพลี – ตลิ่งชัน สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายและองค์ความรู้ได้หลากหลาย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
มี ก ารขยายผลการใช้ เ ทคโนโลยี ภ ายในสวนและการเกษตรผสมผสาน
โดยวิธกี ารน�ำเสนอผ่านทีป่ ระชุมระดับชุมชน เช่น การประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำแขวงฉิมพลี – ตลิง่ ชัน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดในงาน
Field Day และเป็นศูนย์ศพก.เครือข่าย โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตลิ่งชัน ได้เข้ามา
ศึกษาหาองค์ความรู้ที่สวนแล้วได้นำ� ไปปรับใช้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เพื่อ

รักษาพื้นที่การท�ำเกษตรในเมือง มีชีวิตความเป็นอยู่
แบบพอเพียง เนื่องจากปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร
มีพื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลง จึงอยากให้คนในเมือง
ได้นำ� เทคนิคการปลูกพืชในพื้นที่จ�ำกัดหรือพื้นที่แคบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเก็บผลผลิตในครัวเรือนไว้ทานเอง
โดยไม่ต้องซื้อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดปทุมธานี
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ว่าที่ ร.ต. เอกรัตน์ จันทร์ศิริ
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
26 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์
: 08 9229 9688
E-mail
: fishoporpar@hotmail.com
Facebook
: Butter Ake
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่เน้นกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์
มีการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือปัญหา
ดินเสื่อมโทรมจากการปลูกพืช วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินก่อน
ปลูกพืช ปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรในท้องถิน่ รวมถึงการท�ำสารชีวภัณฑ์ น�ำ้ หมักชีวภาพ ฮอร์โมนพืช
สูตรต่างๆ ไว้ใช้เอง และมีการผสมดินไว้ส�ำหรับการปลูกพืชเอง (อัตราส่วน
ผสมดิน ได้แก่ ดินขุยไผ่ 2 ส่วน/แกลบเก่า 1 ส่วน/ขีเ้ ถ้าแกลบ 1 ส่วน/ปุย๋ หมัก
1 ส่วน/ปุ๋ยคอก 1 ส่วน/น�้ำหมักชีวภาพ 10 ซีซี/น�้ำ 10 ลิตร)

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ท�ำการเกษตรแบบอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ท�ำให้เราสามารถ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้ส�ำหรับบริโภคในครัวเรือน และผลผลิตที่ได้จึงเป็น
ที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
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2) ลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไว้ใช้สำ� หรับควบคุม
โรคพืช และเชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตตาไรเซียม เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงไจเอ็นซิส (BT) และสารสกัดสะเดา
ไว้ใช้สำ� หรับควบคุมแมลงศัตรูพืช
3) การผลิตพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นการไม่ท�ำลายแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห�ำ 
้ ตัวเบียน ท�ำให้ผลผลิต
ที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การเกษตรแบบผสมผสานทีเ่ น้นการผลิตแบบอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี มีการจดบันทึก
ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การปลูกจนถึงการเก็บเกีย่ วผลผลิต มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต
2) การจัดการผลผลิต : มีการวางแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค
และผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งน�ำมาบริโภคภายในครัวเรือน
3) การจัดการด้านการตลาด : เน้นคุณภาพของผลผลิต จ�ำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ตามส่วนราชการ
ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และตลาดออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ไปศึกษาดูงานในด้านการเกษตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ของภาครัฐ สถานศึกษา และเอกชน จนสามารถน�ำมาพัฒนากระบวนการผลิตของตนเองต่อไปได้

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นวิทยากรประจ�ำแหล่งเรียนรู้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และออกไปเป็นวิทยากรในพื้นที่อื่นๆ
ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ปลูก

ด้วยมือ ดูแลด้วยใจ เน้นผลิตพืชแบบปลอดภัย
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ สุขภาพดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางจันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ
16 กันยายน พ.ศ. 2515
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหัวเวียง อ�ำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
: 08 1758 1539
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ปรั บ เปลี่ ย นการท� ำ การเกษตรจากการผลิ ต พื ช เชิ ง เดี่ ย ว มาท� ำ
การเกษตรผสมผสาน มีการน�ำอินทรีย์มาใช้ในการท�ำการเกษตรทดแทน
การใช้สารเคมี ผลิตข้าวปลอดภัยและแปรรูป เพื่อจ�ำหน่ายเอง

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การท�ำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถสร้างรายได้ทั้งรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ
ตัวเองและครอบครัว การน�ำสารชีวภัณฑ์ สารอินทรียต์ า่ งๆ มาใช้ในการเกษตร
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี ท�ำให้ได้ผลผลิตทีป่ ลอดภัย มีคณ
ุ ภาพ
ส� ำ หรั บ คนในครอบครั ว และผู ้ บ ริ โ ภค นอกจากนี้ ยั ง ได้ ถ ่ า ยทอดความรู ้
สู ่ เ พื่ อ นเกษตรกรในละแวกบ้ า น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม เกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นได้น�ำไปปฏิบัติ
ท�ำให้สามารถท�ำการเกษตรได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
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ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน ท�ำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เพาะเห็ด
และสวนผสมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการท�ำนาเพียงอย่างเดียว มีการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้สารอินทรีย์
มาทดแทนการใช้สารเคมี
2) การจัดการผลผลิต : ผลิตข้าวปลอดภัย ขายเป็นข้าวเปลือกคุณภาพดี, แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง
สุญญากาศ เพื่อจ�ำหน่ายสู่ผู้บริโภค และมีผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ จ�ำหน่ายในชุมชน และไว้กินเองในครัวเรือน
3) การจัดการด้านการตลาด : ผลผลิตต่างๆ น�ำไปจ�ำหน่ายในชุมชน มีการใช้ Social network
เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย เช่น Line และ Facebook มีการรวมกลุ่มสมาชิกเป็นเกษตรแปลงใหญ่

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้
ด้านการเกษตรและการแปรรูป พร้อมทั้งน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ และมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
ไปสู ่ เ กษตรกรในชุ ม ชน มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานเอกชน
เพื่อสร้างเครือข่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในชุมชน มีแปลงเรียนรู้และศึกษาดูงาน มีการรวมกลุ่มในชุมชน
จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ ่ ม สมาชิ ก แปลงใหญ่ เกษตรกรชุ ม ชนหั น มาท� ำ การเกษตรแบบผสมผสาน ลดการใช้ ส ารเคมี
มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ มีการท�ำ
การเกษตรอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มี

ความคิดที่จะพัฒนาการท�ำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และหาความรู้ใหม่ๆ
เพื่อน�ำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นจากการท�ำนา
แบบลดต้นทุน โดยการใช้สารสกัดชีวภาพมาทดแทนสารเคมี ทดลองเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในชุมชน และการท�ำการเกษตร
แบบไร่นาสวนผสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการท�ำนาเพียงอย่างเดียว
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชัยนาท
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายขวัญชัย แตงทอง
25 มีนาคม พ.ศ. 2510
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
25 หมู่ที่ 9 ต�ำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์
: 08 1727 9604
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557 -2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิตข้าว

แนวทางพัฒนา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนาเป็นหลัก จากเดิม
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบลสามง่ามท่าโบสถ์ และศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ซึ่งต�ำบลสามง่าม
ท่าโบสถ์มคี วามสะดวกในการคมนาคม และการติดต่อสือ่ สาร ต่อมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตรบ้านทับใต้ และนายขวัญชัย แตงทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แนะน�ำ  ในด้านการท�ำนาแบบลดต้นทุน และ
การใช้สารสกัดสมุนไพรต่างๆ เพื่อใช้ในนาข้าว และเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรข้างเคียง และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่องรวมถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังท�ำนาแบบไม่เผาฟางอีกด้วย

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มีการน�ำเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่นำ� มาใช้ คือ การท�ำนาไม่เผาฟาง
1) ดูแลรักษาตัง้ แต่เริม่ ปลูก - เก็บเกีย่ ว และขนส่ง โดยเน้นในระยะกล้า ได้แก่ การปักด�ำ ก�ำจัดวัชพืช การจัดการน�ำ้
แบบเปียกสลับแห้ง การใส่ปยุ๋ ตามค่าการวิเคราะห์ดนิ การตรวจการระบาดของแมลงศัตรูพชื ระยะแตกกอ ได้แก่ ถอนตัดพันธุป์ น
ก�ำจัดวัชพืชและแมลง ให้น้�ำแบบเปียกสลับแห้ง ระยะตั้งท้อง ได้แก่ ถอนตัดพันธุ์ปน ก�ำจัดวัชพืช ส�ำรวจโรคและแมลง
ระยะออกรวง ได้แก่ ถอนตัดพันธุป์ น ก�ำจัดวัชพืช ส�ำรวจโรคและแมลงก่อนการเก็บเกีย่ ว 20 วัน เอาออกจากนา ประสานผูร้ บั ซือ้
และระยะเก็บเกีย่ ว ได้แก่ ถอนพันธุป์ น ก�ำจัดวัชพืช เก็บเกีย่ วระยะพลับพลึง การคัดเลือกพันธุข์ า้ วทีด่ โี ดยใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ใช้อัตราที่เหมาะสมโดยเน้นการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างประณีต และ
การลดต้นทุนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ การเตรียมดิน พันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี และก�ำหนดอัตราเมล็ดพันธุ์ และมีการวางแผนการท�ำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน
และผลิตข้าวคุณภาพดี
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กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) กระบวนการผลิต : มีการท�ำนาข้าวแบบผสมผสาน ท�ำสวนผสม แปลงผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงปลา มีการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเกษตรด้านอื่นๆ โดยใช้สารสกัดสมุนไพรป้องกันจ�ำกัดแมลงจากหม้อพลังงานแสงอาทิตย์
และผลิตฮอร์โมนไข่สำ� หรับเร่งดอก เร่งผล ท�ำน�้ำหมักชีวภาพ สารอินทรีย์มาทดแทนการใช้สารเคมี
2) การจัดการผลผลิต : ผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน สู่การแปรรูป เพื่อบริโภคเองและจ�ำหน่ายให้เครือข่าย
โรงสีชุมชนที่ขายข้าวปลอดภัย
3) การจัดการด้านการตลาด : ข้าวปลอดภัยและข้าวแปรรูปต่างๆ จ�ำหน่ายภายในชุมชนและตลาดที่ต้องการ
อาหารปลอดภัยเป็นหลัก มีเครือข่ายการรวมกลุ่มสมาชิก เพื่อกระจายสินค้าสู่ชุมชนและตลาด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

นายขวั ญ ชั ย แตงทอง เป็ น บุ ค คลที่ มี จิ ต อาสา ท� ำ หน้ า ที่ ประธาน ศพก. อ� ำ เภอหั น คา, ศดปช., ศจช.,
หมอดินอาสา, อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ น, ครูบญ
ั ชีอาสา, เกษตรกรต้นแบบ ระดับต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด ท�ำให้เกษตรกรภายใน
ชุมชน อ�ำเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด ซี่งให้ความสนใจในกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถือปฏิบัติ
ด้วยความเป็นจริงตามที่ได้ถ่ายทอดความรู้ เพราะมีต้นแบบที่มองเห็นด้วยสายตา และสามารถสัมผัสได้จริง พร้อมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Google Youtube facebook สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ โดยผู้เข้ารับชมไม่ว่าจะ
เป็นเกษตรกรรายเดี่ยว รายกลุ่ม หรือองค์กร ให้ความสนใจประสานงานมาขอศึกษาดูงานและรับความรู้จากวิทยากร
เกษตรกรที่ชื่อ ขวัญชัย แตงทอง อย่างมากมาย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ชุมชนที่ให้ความรู้แก่คนภายในชุมชน,นอกชุมชน,เกษตรกรทั่วไป พร้อมทั้งเป็นวิทยากรส�ำหรับ
ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการท�ำงานด้านการลดต้นทุนการผลิต น�ำไปปฎิบัติขยายผลต่อไป

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มี

ความภาคภูมิใจที่เป็นเกษตรกร รักในอาชีพการเกษตร
หวงแหนในพื้นที่พร้อมพัฒนาตนเอง เกษตรกรต้นแบบพึ่งพาตนเอง
ให้คนอื่นเห็น แล้วเรียก อาจารย์ อาชีพที่สบายใจ มั่นคง
ครอบครัวมีความสุข ไม่ได้เรียนเกษตรมาแต่ประสบความส�ำเร็จ
มีรายได้จากการท�ำการเกษตร สามารถเลี้ยงดูและส่งบุตรเล่าเรียน
สู่การศึกษาที่ดี มีความภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับ
เชื่อถือ ความร่วมมือ จากเกษตรกรทั่วๆ ไป
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2

25
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ด้านการบริหารจัดการ

2) การใช้ ส ารสกั ด สมุ น ไพรป้ อ งกั น จ� ำ กั ด แมลงจากหม้ อ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์และผลิตฮอร์โมนไข่ส�ำหรับเร่งดอก เร่งผล ท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ โดยเน้น
สาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีท�ำ การน�ำมาผลิต และประโยชน์
3) การท�ำปุ๋ยน�้ำ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยปั้นเม็ด
4) การผลิตและต่อขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อไตรโครเดอร์ม่า
5) แปลงเรียนรู้และฐานเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
ที่สนใจน�ำไปปฏิบัติอีกด้วย

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนนทบุรี
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายบุญลือ เรืองฉาย
21 มีนาคม พ.ศ. 2500
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
62/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลคลองข่อย อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์
: 08 7085 0506
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต

มีการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการท�ำนา เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตแค่เชื้อสด ไปจนถึง
ขั้นตอนผลิตเป็นเชื้อบิวเวอเรียแห้งอีกด้วย และเป็นแหล่งศึกษาดูงานส�ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทั้งในด้านการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย และการน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 2 ถุง ขยี้ในน�้ำ  20 ลิตร
(1 หม้อเครื่อง) ฉีดพ่นได้พื้นที่นา 1 ไร่ และควรฉีดพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การใช้เชื้อบิวเวอเรียในนาข้าวในช่วงระยะเวลา อายุข้าว 10 วัน โดยเตรียมผงเชื้อราบิวเวอเรียปริมาณ 500 กรัม/3 ไร่
โดยใช้วิธีโรยผงเชื้อในนาข้าว เพื่อป้องกันก�ำจัดเพลี้ยไฟ อายุข้าว 30 วัน ใส่เชื้อราบิวเวอเรียแบบก้อนเชื้อสด ก้อนเชื้อขนาด 400 กรัม/ก้อน
อัตราการใช้ 2 ก้อน/ไร่ โดยใช้วิธีการบี้ก้อนเชื้อให้แตกและโรยในนาข้าว เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ หนอนห่อใบข้าว
การใช้เชื้อบิวเวอเรียในนาข้าว ด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวในด้านการใช้สารเคมี
ลงได้ถงึ 200 บาท/ไร่ โดยผลผลิตเฉลีย่ 650- 800 กก.ต่อไร่ และได้รบั มาตรฐานการรับรองของกรมการข้าว ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส� ำหรับข้าว (มกษ. 4401-2551) รหัสรับรอง กษ 09 4401 12 007 0000053 GAP เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2561 วันหมดอายุ 14 มีนาคม 2564

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การท�ำนาของนายบุญลือ เรืองฉาย จะมีการน�ำ
เชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย เข้ า มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ทดแทนการใช้ ส ารเคมี
เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2) การจัดการผลผลิต : ก�ำหนดวันเก็บเกี่ยว นับจากวันออกดอกไปอีก
28-30 วัน (เก็บเกีย่ วระยะพลับพลึง) ระบายน�ำ้ ออกจากแปลง ก่อนถึงก�ำหนดการเก็บเกีย่ ว
7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม�ำ่ เสมอ แปลงนาแห้ง สะดวกในการเก็บเกี่ยว ไม่สกปรกหรือ
เปียกน�ำ 
้ และเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพืชส�ำรวจแมลงศัตรูพืชตลอดระยะเวลาปลูกข้าว
26

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

นายบุญลือ เรืองฉาย หลังจากที่ท�ำนามาตลอดนั้น ได้สังเกต เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในที่ต่างๆ จึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท�ำนาแบบเคมีล้วน มาเป็นการลดใช้สารเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ น�้ำหมักจากธรรมชาติ
เพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดิน/ป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช และหลังจากได้เข้ารับการอบรม
การผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ของเชื้อราบิวเวอเรียจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ก็น�ำมาปรับใช้ เพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช เป็นการลดต้นทุนการผลิต
ในนาข้าว โดยนายบุญลือ เรืองฉาย เป็นประธานศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อ�ำเภอปากเกร็ด และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต�ำบล
คลองข่ อ ย โดยมี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นด้ า นการผลิ ต ขยายเชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย ให้ กั บ
เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน รวมถึงเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปด้วย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
นายบุญลือ เรืองฉาย ประธานศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ�ำเภอปากเกร็ด และศูนย์จดั การ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต�ำบลคลองข่อย ซึ่ง ศพก. คลองข่อยมีประเด็นการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ คือ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้
สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมี และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�ำบลคลองข่อย จะเน้นในด้านการผลิตขยายเชื้อชีวภัณฑ์ จึงมีหลักสูตร
การเรียนรู้ในด้านการผลิตขยายชีวภัณฑ์ทั้งเชื้อราบิวเวอเรีย และการน�ำไปใช้ประโยชน์ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานส�ำหรับเกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชื้อบิวเวอเรียสด จนถึงขั้นตอนผลิตเป็นเชื้อบิวเวอเรียแห้งอีกด้วย
การขยายผลส�ำเร็จสูช่ มุ ชนของนายบุญลือ เรืองฉาย ได้แก่ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรูใ้ นการฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตขยายเชือ้ ราบิวเวอเรีย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ นเรือ่ ง
การลดต้นทุนการผลิตข้าว จัดตัง้ เป็นศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) มีการจัดท�ำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ โดยก่อให้เกิดผลส�ำเร็จในชุมชน คือ สมาชิก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนต�ำบลคลองข่อย ที่ได้รับความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และ
ได้ฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจต่อไปได้ และสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวในแปลงของตนเองได้ เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาเรียนรู้ เพื่อรับองค์ความรู้จากนายบุญลือ เรืองฉาย และ
น�ำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มี

หลักคิดในการท�ำงานว่าจะพยายามท�ำทุกอย่าง
ให้สำ� เร็จ และมีเจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
คือ การน�ำพาครอบครัวสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย
■
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3) การจั ด การด้ า นการตลาด : หลั ง การเก็ บ เกี่ ย วจะน� ำ ไปขายที่ โ รงสี
จังหวัดปทุมธานี

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสิงห์บุรี
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นางน�ำ้ ค้าง ชื่นเอี่ยม
พ.ศ. 2511
มัธยมศึกษาตอนต้น
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 50 หมู่ที่ 3 ต�ำบลโพทะเล อ�ำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์
: 08 7117 9620
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

นางน�ำ้ ค้าง ชื่นเอี่ยม จะเน้นในเรื่องของการผลิตที่มีการลดต้นทุน คือ
1) ลดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากเดิมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25 กก/ไร่ มาทดลองท�ำนาแบบนาโยน ใช้เมล็ดพันธุ์
5 กิโลกรัม/ไร่ และท�ำนาหยอด ใช้เมล็ดพันธุ์ 10 กิโลกรัม ปัจจุบันได้ทำ� นาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กก/ไร่
2) ลดการใช้สารเคมี โดยผลิตน�้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ เชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย
โดยกระบวนการผลิตจะใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดถ้าไม่จ�ำเป็นหรือเกิดการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะใช้น�้ำหมักชีวภาพและสาร
ชีวภัณฑ์ที่ผลิตเอง ในการป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

จากการที่ท�ำนาใช้เมล็ดพันธ์ุลดลง ท�ำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
ในนาข้าว สามารถลดปัญหาข้าววัชพืช ศัตรูพืชชนิดต่างๆ ลดน้อยลง การใช้
น�้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ ท�ำให้สามารถป้องกันการระบาดของ
ศัตรูพืช สามารถลดการใช้สารเคมี ท�ำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ และปลอดภัย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต :
		
l
มีการวางแผนปรับปรุงบ�ำรุงดินหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยการ
หมักฟาง หรือปลูกปอเทือง
		
l
มีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อแช่เมล็ดพันธุ์ก่อน
หว่านข้าว
		
l
มีการผลิตน�้ำหมักไว้ใช้ตลอดฤดูกาลผลิต
		
l
กระบวนการผลิ ต เน้ น ปลอดสารพิ ษ เนื่ อ งจากผลิ ต
ข้าวสารจ�ำหน่าย และน�ำมาแปรรูป
2) การจัดการผลผลิต : เน้นการผลิตข้าวปลอดภัย (ส�ำหรับ
แปรรูปและบริโภค) โดยแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร (ข้าวกล้อง,ข้าวขาว)
ข้าวกล้องมาท�ำเป็นขนม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3) การจัดการด้านการตลาด : เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก คือ
มีการปลูก แปรรูป บรรจุ และมีการขายผลผลิตข้าวปลอดภัย ตลาดหลัก คือ
ตลาดเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ที่บ้าน และออกร้านตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงานติดต่อมา

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเทคนิควิธีการ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ในการท�ำนาหรือการเกษตรต่างๆ
เพื่อน�ำมาปรับใช้ในงานด้านการเกษตร เช่น ผลิตน�้ำหมักชีวภาพ การผลิตไตรโคเดอร์มา,บิวเวอเรีย ในการ
ป้องกันก�ำจัดโรคและแมลง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในชุมชน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
สามารถเป็นวิทยากรด้านการลดต้นทุนในการท�ำนา การผลิตน�้ำหมักชีวภาพ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา,
บิวเวอเรียและการผลิตแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ เป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรเรียนรู้เทคนิค
วิธีใหม่ๆ ในการท�ำนา เป็นจุดเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
หมอดินอาสา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ยึดแนว

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและการด�ำเนินชีวิตจะไม่ละทิ้ง
อาชีพท�ำนาและจะตั้งใจพัฒนาอาชีพให้สามารถด�ำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดลพบุรี
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายชาตรี แสนบัวค�ำ
22 สิงหาคม พ.ศ. 2504
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโกสุมพิสัย
43/1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลห้วยขุนราม อ�ำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์
: 08 6107 4496
E-mail
: catee.4496@hotmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2554

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

นายชาตรี แสนบั ว ค� ำ  ประกอบอาชี พ การเกษตรโดยเน้ น การปรั บ
กระบวนการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นการใช้ตลาด
น�ำการผลิต มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ และเทคโนโลยีต่างๆ
มาปรับใช้กับกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตที่ถูกหลัก
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ลดการใช้ปุ๋ย โดยการปรับปรุงสภาพดิน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ต้นปอเทือง ถั่วเขียว และปรับปรุงสภาพดินโดยใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกอยู่สม�่ำเสมอ
2) ลดการใช้สารเคมี เน้นการใช้สารชีวภาพ ได้แก่ น�้ำหมักต่างๆ และ
สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
3) ลดการใช้พลังงาน โดยการใช้พลังงานที่สะอาด ได้แก่ พลังงานแสง
อาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ทดแทนการใช้นำ�้ มัน มาสูบน�้ำ เพื่อรดน�้ำผัก
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สสก.ที่ 1

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิตพืชล่วงหน้า วางแผนเน้นจากการตลาดน�ำการผลิต และปลูกพืช
ตามพันธะสัญญาซื้อ (Contract Farming)
2) การจัดการผลผลิต :
		
l
ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยเน้นการปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น มะเขือพวง ผักชีไทย ข่า ตะไคร้ พริก
กะเพรา โหระพา ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ แมงลัก เพื่อลดความเสี่ยงของกลไกราคาตลาด
		
l
มีกำ� ลังการผลิตที่แน่นอน โดยมีปริมาณการผลิต อยู่ที่สัปดาห์ละ 5 วัน วันละประมาณ 700 กิโลกรัม
		
l
มีการวางแผนการผลิต โดยให้มีผลผลิตแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของตลาด
		
l
มีตลาดที่แน่นอน โดยเน้นการผ่านขายผ่านบริษัท เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ในกลุ่มยุโรป (EU)
		
l
มีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต (QC) ก่อนที่จะส่งให้กับผู้บริโภค เพื่อคัดสรรสินค้าก่อนส่งถึงฝ่ายขาย
และมีการแบ่งเกรดสินค้า เพื่อแยกมาตรฐานของผลผลิต
		
l
มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก กลุ ่ ม รวมกั น ผลิ ต โดยเน้ น มาตรฐานการผลิ ต ที่ ถู ก หลั ก การเกษตรที่ ดี แ ละ
เหมาะสม (GAP) และมีการประชุมสมาชิกกลุม่ ทุกๆ 1 เดือน เพือ่ พูดคุยถึงการวางแผนการผลิต และแนวโน้มทิศทางราคาของพืช
ชนิดต่างๆ
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท (บริษัทส่งออก) เน้นใช้การตลาด
น�ำการผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการสร้างเครือข่ายแบบห่วงโซ่ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายของสมาชิกให้กระจายในพื้นที่ต่างๆ ภายในอ�ำเภอ
และยังกระจายไปยังอ�ำเภออื่นๆ โดยเน้นการมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิต ด้านการตลาด เทคนิค ขั้นตอนในการผลิต
และเทคโนโลยีต่างๆ กันอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) การขยายผลจากความส�ำเร็จ โดยเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่มผลิตและรวมกลุ่มขาย มีสมาชิกที่มีการผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
เพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลผลิต อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กบั สมาชิกและชุมชนได้รบั
ผลประโยชน์ เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพทางเลือก มีอาชีพเสริม บางรายเปลี่ยน
งานมาท�ำเป็นอาชีพหลัก
2) เป็นวิทยากร เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เกษตรกรท่านต่างๆ ในพืน้ ที่
ในชุมชน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การท�ำ

อาชีพเกษตร เป็นอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคง
เป็นอาชีพที่สร้างอนาคตให้กับลูกหลานได้ อีกทั้งยังจะสามารถ
ถ่ายทอดไปยังชั่วลูกชั่วหลาน จากรุ่นสู่รุ่นได้
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสระบุรี
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสมเกียรติ ล�ำพันแดง
15 ตุลาคม พ.ศ. 2520
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเขาศิริบรรพต
46 หมู่ที่ 7 ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์
: 06 1445 3544
E-mail
: Somkiat_manow@hotmail.com
Facebook
: สมเกียรติ ผักอร่อย
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ส่วนมากจะใช้นวัตกรรมทางด้านความคิด และลงมือทดลองปฎิบัติ เช่น การปรับปรุงดิน เพื่อเตรียม
เพาะปลูกพืช มีการเตรียมวัสดุใช้หน้าดิน ขุยมะพร้าว ปุ๋ยหมัก น�้ำนมหมัก แล้วใช้วิธีการชั่งตวงแต่ละกอง
มีส่วนผสมไม่เท่ากัน แล้วทดลองน�ำมาเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกัน แล้วคอยสังเกตดูการเจริญเติบโต
ของต้นพืชว่าดินกองไหนน�ำมาเพาะปลูกแล้วพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากัน แล้วน�ำกองดินที่ได้ผลดีมาปรับปรุง
ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีก

32

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรามีการวางแผนในการเพราะปลูก โดยการจดบันทึกพืชทุกชนิดที่เราปลูกว่าพืชแต่ละชนิดมีอายุกี่วัน
ถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตั้งแต่การเพาะเมล็ดแยกลงแปลงปลูกแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตว่าใช้เวลากี่วัน ตัวอย่าง เช่น
เราจะปลูกผักกวางตุ้งใบ ใช้เวลาเพาะต้นกล้า 20 วัน น�ำมาปลูกอีก 20-25 วัน การปลูก 1 ตรม. ปลูกได้ 100 ต้น
ระยะห่าง 10×10 ซม. เก็บผลผลิตได้ 4-5 กิโลกรัม เท่านีเ้ ราก็สามารถลดต้นทุนในการปลูก และได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพราะเกษตรกรสวนใหญ่จะใช้วิธีการว่านเมล็ดโดยสิ้นเปลืองมาก และผลผลิตที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการเพาะปลูกอย่างสม�่ำเสมอ
2) การจัดการผลผลิต : ผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า เพื่อไม่ให้สินค้าล้นตลาดแต่ให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
3) การจัดการด้านการตลาด : ใช้หลักการตลาดน�ำการผลิต หาตลาดลูกค้าเพิ่ม แล้วค่อยผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ผมได้องค์ความรู้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นของการท�ำธุรกิจในทุกๆด้าน ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และได้เรียนรู้ แก้ไข เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง บางครั้งได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วน
เช่น เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสระบุรีในด้านการท�ำเกษตร ฯลฯ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
จากการที่ เ ราลงมื อ ทดลองเพาะปลู ก และมี ก ารจดบั น ทึ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เราสามารถน� ำ ความรู ้
จากประสบการณ์การลงมือปฎิบัติ ถ่ายทอดให้กับลูกสวน เครือข่าย ชุมชน ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร
ให้รู้จักการวางแผนการเพาะปลูก และความต่อเนื่องในการท�ำตลาด ท�ำให้เกิดรายได้ในครอบครัว ชุมชน ไม่ต้องไป
ท�ำงานที่อื่น เกิดความยังยืนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ผม

ท�ำธุรกิจเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาแพ็กบรรจุ
ตามมาตรฐาน GMP ส่งให้กับลูกค้าโมเดิร์นเทรด ได้พบเจอปัญหา
ในการท�ำธุรกิจ เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นลูกสวนของเรา บางครั้งมี
ผลผลิตเยอะเกิน บางครั้งไม่มีผลผลิตมาส่งเลย ผมเองก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาตรงนี้ได้ เพราะผมเองไม่เคยเพาะปลูกพืชมาก่อน ในที่สุด
ผมต้องกับมาเป็นต้นน�ำ้ เป็นเกษตรเพาะปลูกเองทั้งหมด และได้เรียนรู้
ทดลองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของเกษตรที่ผ่านมา และวันนี้ผมได้เรียนรู้
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกสวนเครือข่าย ให้มีการวางแผน
การเพาะปลูกอย่างมีระบบ และมีความต่อเนื่องท้ายสุดนี้ผมมีความสุขที่ได้
ทดลองและปฎิบัติจากการเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริง
■
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สสก.ที่ 1

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอ่างทอง
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสุนทร สมาธิมงคล
7 มีนาคม พ.ศ. 2502
ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดโบสถ์ ราษฎร์รังสฤษฏ์
5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลมงคลธรรมนิมิต อ�ำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์
: 08 0107 8499
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การผลิตมะม่วงคุณภาพตามที่ตลาดต้องการหรือผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออก
เป็นหลัก เน้นการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล ท�ำให้ผลผลิตมะม่วงส่งออกได้กว่าร้อยละ 80
ซึง่ มะม่วงทีผ่ ลิตได้ตรงตามมาตรฐานการส่งออก หลายพันธุด์ ว้ ยกัน ได้แก่ น�ำ้ ดอกไม้สที อง,
น�ำ้ ดอกไม้เบอร์ 4, เขียวเสวย ฯลฯ ส่งออกไปไกลยังต่างประเทศหลายประเทศ ซึง่ ในแต่ละ
ปีการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การผลิตมะม่วงให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล ท�ำให้ได้ราคาสูงกว่าราคามะม่วงตามฤดูกาล การปรับปรุงพันธุ์โดยการเสียบยอด
และการติดตาข้าง ท�ำให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ไว้ใช้เอง การใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงในสวนมะม่วง เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรีย การใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และการประยุกต์ใช้ฮอร์โมนพืชในการผลิตมะม่วงคุณภาพ เพื่อการส่งออก

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิต เน้นการผลิตนอกฤดูกาล และการผลิตให้ได้มาตรฐานส่งออกเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิต ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการในสวนด้วยการลดต้นทุนการผลิต ผลิตตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้
มีความปลอดภัยต่อคนในครอบครัว และผู้บริโภค
2) การจัดการผลผลิต : การเก็บเกีย่ วและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ การส่งออก เป็นช่วงทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
จากการปฏิบัติดูแลรักษา ดังนั้น ควรท�ำด้วยความประณีต โดยพิจารณาจาก
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3) การจัดการด้านการตลาด :
		
l
ญี่ปุ่น สามารถส่งออกได้ไม่เกินปีละ 100 ตัน มะม่วงที่ส่งเข้าญี่ปุ่นจะคัดอย่างเข็มงวด บริษัทที่ซื้อส่งไปญี่ปุ่น
จะซื้อราคากิโลกรัมละ 60-80 บาท
		
l
จีน สามารถส่งออกได้ถึงปีละ 200 ตัน ราคาที่กิโลกรัมละ 40-60 บาท มะม่วงที่ส่งไปจีนจะท�ำให้ชาวสวนมะม่วง
มีรายได้ที่มากกว่า เพราะมะม่วง 80-90 % อยู่ในเกรดที่รับซื้อทั้งหมด จะคัดขนาดผลมะม่วงที่มีน�้ำหนัก 3 ขีดขึ้นไป ราคาช่วงแรก
คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม ราคาที่กิโลกรัมละ 75-80 บาท แบ่งเป็น เกรดเอ ผิวต้องสวย ไม่มีตำ� หนิ เกรดบี น�้ำหนักเท่ากัน แต่จะมี
ต�ำหนิได้นิดหน่อยประมาณ 15 % และผลผลิตที่ตกเกรด ส่ง 2 ตลาด คือ 1. โรงงานแปรรูป ส่งบริษัท ทิมฟู้ด จ�ำกัด ซึ่งจะรับซื้ออยู่ที่
ราคา 22-35 บาท จะเป็นมะม่วงที่มีขนาดน�้ำหนัก 280 กรัมต่อผลขึ้นไป หรือมะม่วงที่ไม่ได้ห่อกระดาษผิวไม่สวยก็ส่งได้ 2. ตลาด
ในประเทศ ผลผลิตมะม่วงที่มีเกรดต�ำ่ จะมีพ่อค้ามารับซื้อ กิโลกรัมละ 10-15 บาท

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากการอบรม ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเกษตรกรที่ประสบ
ความส�ำเร็จรายอื่นๆ สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรม ศึกษาดูงาน จากนักวิชาการ จากผู้ส่งออก และจากแหล่งความรู้ต่างๆ
น�ำมาปรับใช้กับตนเอง ในการผลิตสินค้าเกษตรให้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
การส่งออก รวมทั้งเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2) ประธานแปลงใหญ่มะม่วง ต�ำบลมงคลธรรมนิมติ อ�ำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
3) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจมา

ขอค�ำแนะน�ำ และความรู้ในการปลูกมะม่วงนอกฤดู

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มุ่งมั่น

ตั้งใจ ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี
ผลผลิตดี มีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก
■

”
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l
อายุการเก็บเกี่ยว โดยมะม่วง เพื่อการบริโภคสดต้องเก็บผลแก่ แต่ยัง
ไม่สุก คือ มีการพัฒนาทางสรีระมากเพียงพอที่จะสามารถสุกได้เป็นปกติ สังเกตจาก นวลที่
ผิว สีของผล สีของเนือ้ นับจ�ำนวนวันจากการติดผลหรือแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกีย่ ว (สภาพ
อากาศมีส่วนให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้) เช่น มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ออกดอกในฤดูฝนจะเก็บ
เกี่ยวใช้เวลา 85–90 วัน แต่ถ้าออกดอกฤดูหนาวต้องใช้ช่วงเวลาประมาณ 110–120 วัน
ทดสอบโดยการน�ำมะม่วงแช่น�้ำ มะม่วงแก่ความถ่วงจ�ำเพาะมักจะมากกว่าน�ำ้ จึงจมน�ำ้
		
l
วิธีการเก็บเกี่ยว ต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง โดยวิธีการเก็บเกี่ยวให้
เหลือขัว้ ผลยาวป้องกันน�ำ้ ยางไหลจากผล รีบน�ำเข้าทีร่ ม่ และขนบ้ายไปยังโรงเรือนคัดบรรจุ
		
l
การคัดเลือกคุณภาพผลผลิต โดยคัดเลือกผลที่มีต�ำหนิโรคและแมลง
รบกวน ตัดขั้วมะม่วงให้มีความยาวประมาณ 1–2 ซม. กรณีมะม่วงส่งออกจะตัดขั้วยาว
ประมาณ 3 ซม. คัดขนาดผลและระดับคุณภาพบรรจุลงภาชนะ ปฏิบัติตามขั้นตอน
เพื่อการเก็บรักษา ขนส่งหรือจ�ำหน่ายต่อไป
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา

: นายชลิต หอมยามเย็น
: 29 มกราคม พ.ศ. 2527
: ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่อยู่
: 38/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหัวเขา อ�ำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์
: 08 6799 4054
Facebook
: “บ้านเขาคีรี หมู่ที่ 1”
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

มีการรวมกลุม่ เกษตรกรในชุมชนทีท่ ำ� นา และปรับแนวคิดในการเป็นเกษตรกร
ทีป่ ลูกข้าว เพือ่ จ�ำหน่ายข้าวให้โรงสีเอกชน เป็นเกษตรกรแบบ “ปลูกเอง สีเอง กินเองและ
ขายเอง”โดยน�ำองค์ความรู้ และทรัพยากรทีม่ ใี นชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย
ยุ้งชุมชน โรงสีข้าวชุมชน ลากตากข้าวชุมชน และเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ในการสีข้าว
และปรับวิธีการปลูกข้าวของตนเองและสมาชิกกลุ่ม จากการปลูกข้าวแข็งแบบใช้สารเคมี
เป็นการปลูกข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 แบบไม่ใช้สารเคมี (แต่ยงั คงใช้ปยุ๋ เคมีอยู)่ เพือ่ เน้น
การผลิตข้าวคุณภาพดีทปี่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยใช้จลุ นิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง สารชีวภัณฑ์
และในฤดูการผลิตนี้จะน�ำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเข้ามาในกระบวนการปลูกข้าวของกลุ่ม
ซึง่ นายชลิตจะเป็นคนสอนท�ำจุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง และค�ำนวณสูตรปุย๋ ให้กบั สมาชิกรวม
ถึงเกษตรกรในชุมชน เพือ่ ทดแทนการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต ทัง้ นีน้ ายชลิตได้มี
การศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดจนมั่นใจแล้วว่าสามารถลดต้นทุนได้จริงๆ
จึงถ่ายทอดและพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การน�ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ในการท�ำนา ท�ำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้
โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ส่วนในปีการผลิตนี้ได้มีการน�ำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาใช้ร่วมด้วย
38

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เลือกที่จะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แบบไม่
ใช้สารเคมี โดยมองถึงการผลิต เพื่อบริโภคและจ�ำหน่าย โดยการใช้สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์
ในการควบคุมโรคและแมลงแทนการใช้สารเคมี เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ตนเอง มีการน�ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ เพื่อลดปุ๋ยยูเรีย และใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
เพื่อลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีร่วมด้วย
2) การจัดการผลผลิต : ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเป็นกลุ่ม
เกษตรกรรวมใจบ้านเขาคีรี เพื่อแปรรูปข้าวบรรจุถุงจ�ำหน่าย โดยใช้ทรัพยากรที่ชุมชน
มีอยู่ คือ ยุ้ง โรงสีข้าวชุมชน ลานตากข้าวชุมชน ในการแปรรูปข้าว และมีการวางระบบ
ภายในโรงสีข้าวชุมชนโดยน�ำความรู้ในการวางไลน์การผลิตมาใช้ เพื่อให้สามารถท�ำงาน
ได้ง่ายขึ้น ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปข้าว ประกอบด้วย ข้าวสาร น�ำมาบรรจุถุง/กระสอบ จ�ำหน่าย แกลบ ส่วนหนึ่งแจกให้กับเกษตรกร
ในชุมชน เพื่อน�ำไปผสมเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ ส่วนหนึ่งขาย ร�ำ/ปลาย ส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหารสัตว์ของตนเอง และสมาชิก ส่วนหนึ่งขายให้
กับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และวิสาหกิจชุมชนเขาคีรี ข้าวจมน�้ำ (ถูกน�ำ้ ท่วม) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน�ำ้ ท่วมบ่อยครั้ง
กลุ่มจะน�ำมากะเทาะเปลือกและผลิตเป็นอาหารไก่ชน
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เพื่อวางแผนการปลูกของสมาชิกกลุ่ม มีการเก็บข้าว
เข้าในยุ้งและวางแผนการผลิตในแต่ละเดือน เพื่อให้ตนเองและสมาชิกมีรายได้ทุกเดือน และมีการสร้างเครือข่ายกับโรงสีข้าวชุมชนอื่นๆ
โดยทางกลุ่มจะเป็นศูนย์กลางในการหาตลาด และกระจายให้กับโรงสีข้าวชุมชนอื่น ในการผลิตส่งให้กลุ่ม ในกรณีที่กลุ่มมีผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการค้นหาความรู้ด้านการเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ สื่อออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
(เกษตรต�ำบล) และน�ำความรู้ที่ได้มาผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทดลองปฏิบัติ และถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน
ที่สนใจ ในส่วนของการเชื่อมโยงเครือข่ายจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านของการบริหารจัดการผลผลิต เช่น โรงสีข้าวชุมชนอื่นๆ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าคีรี

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
นายชลิตได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสมการณ์ ต่อให้กับเกษตรกรในชุมชน
โดยการแบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กลุ่มที่มากับเรา 2) กลุ่มที่คอยมองดู
และ 3) กลุ่มที่ไม่สนใจ และได้เริ่มต้นการถ่ายทอดโดยการชักชวนเกษตรกรในกลุ่มที่ 1
เพื่อเปลี่ยนแปลงก่อน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ และพัฒนาไปร่วมกัน ภายหลังจากที่เกษตรกร
กลุ่มที่ 1 ประสบผลส�ำเร็จ เกษตรกรกลุ่มที่ 2 และ 3 จะเริ่มสนใจและเข้าหาเอง
ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น คือ การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกรร่วมใจ
บ้านเขาคีรี เพือ่ ผลิตข้าวและจ�ำหน่ายโดยไม่ใช้สารเคมี และในปีนเี้ กษตรกรกลุม่ นีไ้ ด้มกี าร
ขยายพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อสีข้าวและจ�ำหน่ายเองเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 200 ไร่

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ อาชีพ

เกษตรเป็นอาชีพที่ท้าทายการพัฒนาไม่มีจุดสิ้นสุด
■
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โดยนายชลิตและสมาชิกกลุม่ มองว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเรือ่ งของปุย๋ เคมีได้ ท�ำให้
สามารถผลิตข้าวคุณภาพดี เพือ่ จ�ำหน่ายได้ในราคาทีไ่ ม่แพง เป็นทีพ่ อใจทัง้ ผูซ้ อื้ และผูผ้ ลิต
และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครปฐม
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล
16 เมษายน พ.ศ. 2501
ปริญญาตรี
University of Utah สหรัฐอเมริกา
12 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยม่วง อ�ำเภอก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์
: 08 7191 5654
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ท�ำการปลูกพืชผักสลัดในระบบโรงเรือนแบบลงดิน และการให้น�้ำในระบบอัตโนมัติ ท�ำขั้นตอนการผลิต
ทุกอย่างเป็นระบบอินทรีย์ ใช้วิธีการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้สมุนไพร และมีการใช้
วิธีกล เพื่อควบคุมศัตรูพืช โดยเกษตรกรท่านนี้ก็มีการทดลองใช้สารชีวภัณฑ์และสมุนไพรหลายสูตร ทดลอง
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดต่อการท�ำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและปริมาณสูงขึ้น

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ออกแบบโรงเรือนปลูกพืชผักให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต และการบริหาร
จัดการด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีแผนการผลิตพืชรายแปลง ที่สามารถก�ำหนดช่วงเวลาเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การป้องกัน
ก�ำกัดแมลงศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการปลูก การจัดการผลผลิต และการจัดการแรงงาน ที่สอดคล้อง
ตามปฏิทินการเพาะปลูก

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตพืชนั้นจะมีการผลิตพืช
ในระบบโรงเรือนปลูกพืชเพือ่ ป้องกันศัตรูพชื เข้าไปรบกวน และกระบวนการ
ดู แ ลพื ช นั้ น จะใช้ ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ ค วบคุ ม ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
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เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิววาเรีย ไส้เดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ รวมทั้งกระบวนการเตรียมดินก็มีการน�ำสมุนไพร
มาใช้ คือ การน�ำน�้ำมะกรูดหมักกับเมล็ดสะเดา หมักไว้จนได้ที่ น�ำไปฉีดพ่นลงในดิน เพื่อเป็นการควบคุมไข่ของแมลง
2) การจัดการผลผลิต : ส�ำหรับผลผลิตของเกษตรกรนั้นจะมีการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและ
มีการจัดการแบบหลายระยะ เพือ่ ให้มเี พียงพอต่อความต้องการของตลาดตลอดปี โดยจะเน้นหนักไปทีผ่ กั ตระกูลสลัด
และการปลูกเมล่อน
3) การจัดการด้านการตลาด : ส�ำหรับตลาดหลักนั้นจะมีการบรรจุผลผลิตและส่งขายให้กับมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยนอกจากนั้นยังมีการจัดจ�ำหน่ายปลีกให้กับลูกค้ารายย่อย เพื่อคนที่
รักสุขภาพ ร่วมทัง้ มีการพัฒนาสถานที่ และกิจกรรมด้านการเกษตร เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรร่วมกับชุมชนในพืน้ ที่

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เกษตรกรท่านนี้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอบรมที่ไหนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอินทรีย์ จะไป
ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา รวมทั้งยังค้นคว้าหาความรู้จากทางระบบ
อินเตอร์เน็ท ส่วนในการเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นเกษตรกรจะมีกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย คอยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่สม�่ำเสมอ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เกษตรกรท่านนีจ้ ะยินดีให้เกษตรกรในชุมชนมาศึกษาและพร้อมฟัง
การบรรยายในแปลงของเกษตรกรท่านนีไ้ ด้ตลลอดเวลา โดยชีน้ ำ� ให้เกษตรกร
ในพื้นที่เห็นข้อดีของการงดการใช้สารเคมีและเป็นการยกระดับผลผลิต ซึ่ง
ท�ำให้เกษตรกรในชุมชนคล้อยตามและมีการผลิตผักแบบปลอดภัยมากยิง่ ขึน้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ท�ำ

การเกษตรแล้วได้ผลผลิตสูงสุดแต่ต้องควบคู่ไปกับ
คุณธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายภิญโญ นัครามนตรี
14 มีนาคม พ.ศ. 2517
ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
100 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
: 08 9410 6308
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

มีการให้ปุ๋ยผ่านทางระบบการให้น�้ำ  เป็นการให้ธาตุอาหารพืช
เพือ่ ให้พชื สามารถน�ำไปใช้ได้ทนั ทีและลดขัน้ ตอนการให้ปยุ๋ ไปในเวลาเดียวกัน
ลดต้นทุน ลดเวลาพืชผลงามดี รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมี
หันมาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำให้สภาพของดินดีขึ้นเป็นล�ำดับ ระบายน�้ำ
ได้ ดี พื ช ที่ ป ลู ก ก็ ง อกงามเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ ห้ ผ ลผลิ ต เป็ น ที่ น ่ า พอใจ
ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้
ราคาดี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ในช่ ว งเวลาปรั บ เปลี่ ย นก็ ต ้ อ งใช้ เ วลาพอสมควร แต่ ส่ิ ง ที่ ไ ด้
กลับมานั้นคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตที่ลดน้อยลง ราคาผลผลิต
ที่สูงขึ้น เพราะผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และที่ส�ำคัญ คือ
เราห่างไกลจากสารพิษหรือสารเคมี ทั้งยาป้องกันก�ำจัดแมลง ยาป้องกัน
ก�ำจัดเชื้อรา ปุ๋ยเคมีต่างๆเราไม่ใช้ ท�ำให้สุขภาพของเราดีขึ้น เจ็บป่วยน้อยลง
พร้อมที่จะท�ำงานทุกวัน
42
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ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ผลิตสินค้าอินทรีย์ มุง่ ตลาดบน เพือ่ ให้ได้ราคาทีส่ งู และผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
ประกอบกับพื้นที่ปลูกใกล้แหล่งท่องเที่ยว (หัวหิน) ความต้องการบริโภคค่อนข้างสูง การขนส่งใกล้ทำ� ให้คุณภาพของ
ผลผลิตไม่บอบช�ำ 
้ สดใหม่จากสวน และมีการวางแผนการเก็บเกี่ยว เพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าได้สม�่ำเสมอ ตลอดทั้งปี
2) การจัดการผลผลิต : มีการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าเพียงพอต่อการจ�ำหน่ายตลอดทั้งปี
3) การจัดการด้านการตลาด : ก่อนการจ�ำหน่ายจะมีการคัดเกรดก่อน เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ
เพือ่ จ�ำหน่ายในราคาทีส่ งู ส่วนผลผลิตทีม่ ตี ำ� หนิกจ็ ะลดราคา เพือ่ ขายในตลาดรองลงมา ซึง่ จะท�ำให้มผี บู้ ริโภคทีห่ ลากหลาย
ผู้บริโภคที่มีเงินน้อยก็สามารถซื้อของที่ดีในราคาที่ถูกลง และยังลดของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในแปลงได้อีกด้วย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทั้งการอบรมที่ทางเกษตรจัดให้หรือหน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุน เมื่อเรียน
หรืออบรมเส็จแล้วสามารถน�ำมาปรับปรุง น�ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแปลงของตนเองได้ด้วย อันไหนเห็นว่าดี
เหมาะสมกับแปลงของเราก็ด�ำเนินการ รวมไปถึงการพบปะเพื่อนร่วมอาชีพ พูดคุยในเรื่องที่สนใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ประสบการณ์ท่ีตนเองเคยลองผิดลองถูกแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านอื่นก็เผยแพร่ต่อไป บางเรื่อง
ที่เรายังติดขัดบางครั้งก็ได้แนวคิดดีๆจากเพื่อนเมื่อเล่าสู่กันฟัง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ปัจจุบันเราปลูกกล้วยเป็นพืชหลักซึ่งผลผลิตที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจ
ให้ผลผลิตดี เครือใหญ่ ร่วมกับแปลงของเราท�ำการเกษตรแบบอินทรีย์ จึงมี
คนสนใจเป็นจ�ำนวนมากที่จะเข้ามาดู มาศึกษา ประกอบกับทางเกษตร
มี โ ครงการแปลงใหญ่ จึ ง ได้ รั บ การถู ก คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น แปลงต้ น แบบ
แปลงใหญ่กล้วย

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ผลิต

สินค้าเกษตรให้ลูกค้า ประชาชน
ได้บริโภคของดี มีประโยชน์
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายอนุวัฒน์ วรวงษ์
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
386 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์
: 08 7159 2059
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การปลูกมันส�ำปะหลัง ปลูกโดยการค�ำนึงถึงสภาพดิน ธาตุอาหาร
ทีอ่ ยูใ่ นดิน มีการน�ำดินไปวิเคราะห์หาธาตุอาหาร การใส่ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
แช่ ท ่ อ นพั น ธุ ์ มั น ส� ำ ปะหลั ง ไว้ ป ระมาณ ½ ชั่ ว โมง โดยใช้ ส มุ น ไพร+
ฮอร์โมนไข่+แคลเซียม ผสมน�ำ้ ในอ่าง แล้วน�ำไปปลูก จะใช้ระยะห่างระหว่างต้น
80-100 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 150 เซนติเมตร เมื่อมันส�ำปะหลัง
อายุ ป ระมาณ 5 เดื อ น ฉี ด ฮอร์ โ มนสู ต รเร่ ง หั ว ที่ ผ ลิ ต โดยศู น ย์ เ รี ย นรู ้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และฉีดต่อไปเรื่อยๆ
เดื อ นละ 1 ครั้ ง จนกระทั่ ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ซึ่ ง ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ เ พิ่ ม จาก
3 ตันต่อไร่ เป็น 11 ตันต่อไร่
มันส�ำปะหลัง 1 ไร่
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ต้นทุนต่อไร่
ผลผลิตต่อไร่
รายได้ (11,260 x 1.30)
ก�ำไรต่อไร่ 14,638 - 8,177

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8,177 บาท
11,260 กก.
= 14,638 บาท
= 6,461 บาท

สสก.ที่ 2

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

การศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด�ำริ เพื่อน�ำมาพัฒนาด้านอาชีพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
1) การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน (ถาวรฟาร์ม สเตย์) ต�ำบลช่องสาริกา
อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2) การสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตด้านต่างๆ มีการฝึกสอนให้ประชาชน
ท�ำปุ๋ยน�้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยน�้ำฮอร์โมนชีวภาพใช้เอง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้
1) ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
2) ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
3) อ�ำเภอจอมบึง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
4) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
5) เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ�ำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
6) เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ�ำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ อาชีพ

เกษตรเป็นอาชีพของครอบครัว ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้
มากมายแต่ได้บริโภคในครัวเรือน ส�ำหรับการปลูกมันส�ำปะหลัง
เนื่องจากที่ผ่านมามันส�ำปะหลังมีราคาลดลง จึงมีแนวคิดที่จะคิดค้น
เทคโนโลยีการผลิตมันส�ำปะหลังให้ได้ต้นทุนการผลิตลดลง และ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ก�ำไรต่อไร่จึงเพิ่มตามไปด้วย
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเพชรบุรี
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางสาววรรณี วัชโรบล
7 มีนาคม พ.ศ. 2516
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
128/2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าแร้ง อ�ำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์
: 09 7195 6196
ID Line
: 0971956196
Facebook
: วรรณี วัชโรบล
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

น�ำเครื่องมือมาใช้ในการทุ่นแรง เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ
ค่าแรงงานคน และความรวดเร็วในการผลิต เช่น การวางระบบน�้ำ  เป็นต้น
โดยการปลู ก ข้ า วโพดหวานลู ก ผสม สี แ ดง รั บ ประทานสด พั น ธุ ์ ร าชิ นี
ทับทิมสยาม และยังมีการปลูกไม้ผลอื่นๆ ด้วย เช่น กล้วย มะพร้าว

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การเพาะเมล็ดก่อนปลูก เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์
ท�ำให้ทราบผลผลิตที่แน่นอน
2) การวางแผนขั้นตอนการผลิตที่ชัดเจน การดูแลรักษาอย่างเป็น
ขั้นตอน และแม่นย�ำ
3) การค้นคว้าหาความรูแ้ ละศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง
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กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สสก.ที่ 2

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การคัดเลือก และเพาะเมล็ดพันธุก์ อ่ นปลูก
การวางผังแปลง วางระบบน�้ำ การเสริมธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
เน้นการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
2) การจัดการผลผลิต : เน้นการส่งมอบผลผลิตทีส่ ดใหม่ มีคณ
ุ ภาพ
ถึงมือลูกค้า ตามการสั่งจองของลูกค้า
3) การจัดการด้านการตลาด : เน้นการจัดการผลผลิต การบริหาร
ลูกค้า การหาตลาดก่อนการเพาะปลูก และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
มีการส่งมอบผลผลิตให้ลูกค้าตรงตามก�ำหนดเวลา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากลูกค้า และมีช่องทางให้ลูกค้าได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตได้

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน
จังหวัด และการหมุนเวียนเยีย่ มเยือนแปลงผลิตในเครือข่าย พร้อมประสานงาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อต่างๆ ทางด้านการเกษตร

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
“ไร่ฝากฟ้าฝากดิน” เป็นที่รู้จักในแวดวงคนรักสุขภาพ มีการจัดตั้งเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการผลิต การตลาด ตามแนวทาง “5 ไร่ รอด” คือ คิดรอด จะรวย คิดรวยไม่รอด เน้นการแบ่งปันความรู้
สูช่ มุ ชน เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน มีการด�ำเนินการในรูปแบบ “โรงเรียนบ้านพีเ่ ลีย้ ง” โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ความรู้ ตลอดจนลงไปเป็นพี่เลี้ยง ร่วมลงมือปฏิบัติจริง จนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มุ่ง

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อการบริโภคใน
ครอบครัวและจ�ำหน่าย
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสมชัย อิศราสุชีพ
23 เมษายน พ.ศ. 2501
ประถมศึกษาปีที่ 7
โรงเรียนบ้านสามพราน
42/3 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าทราย
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์
: 08 2722 3209
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การผลิตฝรั่งนอกฤดู ซึ่งจะโน้มกิ่งช่วงต้นเดือนมีนาคม เพื่อให้
เก็บเกี่ยวช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาแพงที่สุด
2) การใช้สารชีวภัณฑ์ มาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต ควบคูไ่ ปกับ
การใช้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต
2) การใช้สารชีวภัณฑ์ ซึง่ จะท�ำให้ได้ผลผลิตทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนการผลิต และท�ำให้ต้นฝรั่ง
มีอายุนานขึ้น
3) การใช้วธิ จี ดั การศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสาน เช่น แตนเบียนในการ
จัดการศัตรูพืช
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กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

1) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
2) เข้าร่วมอบรมอย่างสม�่ำเสมอทั้งประสานงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ
3) เป็นสมาชิกส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
4) เป็นแหล่งผลิตเชื้อ BT เพื่อขยายใช้ในชุมชน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การขยายผลสู่ชุมชน เน้นการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรและการปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) ศูนย์จัดการพืชชุมชน (ศจช.)  เป็นต้น
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ เป็นทั้งผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำกลุ่มเกษตรต�ำบลท่าทราย ในการน�ำความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนาการผลิต เช่น ส่งเสริมการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ ปุย๋ อินทรีย์ การผลิตปุย๋ เคมีใช้เองในชุมชน การจัดการศัตรูพชื
แบบผสมผสาน การพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน GAP และมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
สินค้าอย่างต่อเนื่อง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ อาชีพ

การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย
จึงมุ่งมั่นที่จะรักษาอาชีพการเกษตร
เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร โดยจะพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าให้ดีขึ้นโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่อไป
■

”
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1) กระบวนการผลิต : มีการน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในการผลิตฝรั่ง
2) การจั ด การผลผลิ ต : มี แ นวคิ ด ที่ จ ะน� ำ ผลผลิ ต มาแปรรู ป
เพิ่มมูลค่า และน�ำของเสียมาท�ำน�้ำหนักชีวภาพ
3) การจั ด การด้ า นการตลาด : มี ก ารออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ /
ออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดราชบุรี
ด้านไม้ยืนต้น
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายประยูร วิสุทธิไพศาล
22 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ประถมศึกษาปีที่ 6
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 44 หมู่ที่ 5 ต�ำบลดอนคลัง อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์
: 08 1736 8874
Facebook
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออกจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การปลูกมะพร้าวด้วยวิธีการท�ำการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยได้รับใบรับรอง
มาตรฐานออแกนิค, USDA และ EU GAP โดยจะใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์เสริมที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และมีการน�ำเทคโนโลยี
เครื่องดูดโคลนมาใช้ในการท�ำการเกษตร โดยในช่วงฤดูแล้งจะดูดดินโคลนที่อยู่ภายใน
ร่องสวนขึ้นมาคลุมไว้บริเวณหน้าดินที่ปลูกมะพร้าว เพื่อช่วยรักษาความชื้นของดิน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนการผลิตด้วยการไม่ใช้สารเคมีทกุ ชนิด โดยจะใช้เฉพาะปุย๋ อินทรียแ์ ละสารสกัดทีไ่ ด้จากธรรมชาติ ในการปรับปรุง
บ�ำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และน�ำเทคโนโลยีเครื่องดูดโคลนจากร่องสวนขึ้นมาใช้ เพื่อช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน
ท�ำให้ต้นพืชสามารถน�ำน�้ำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และเป็นการประหยัดการให้นำ�้ ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีวิธีการผลิตที่สามารถท�ำให้ผลมะพร้าวมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้น�้ำหมักที่เรียกว่า อามิอามิ ซึ่งได้
มาจากกากชูรสที่เป็นวัสดุอินทรีย์เหลือใช้จากโรงงานผลิตผงชูรส น�ำมารดใส่ต้นมะพร้าวในช่วงที่ติดผลดก 2-3 ลิตรต่อต้น จะช่วยให้

50

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการแสวงหาความรู้โดยเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานราชการ และศึกษาดูงานต่างประเทศ ได้แก่ประเทศออสเตรีย, ดูไบ,
เวียดนาม, ลาว, พม่า, จีน, สิงคโปร์, และฮ่องกง เพื่อน�ำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาด้านการเกษตรตัวเองและกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในส่วน
ของการเชื่อมโยงเครือข่ายมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวภายในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดนครปฐม,
ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการปลูกมะพร้าวให้ประสบความส�ำเร็จร่วมกัน
และเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้มากขึ้น

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
มีการขยายผลความส�ำเร็จของตนเองโดยการจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนขึน้ มาโดยใช้ชอื่ ว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ
เพื่อส่งออกจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในด้านราคาสินค้าและการตลาด และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก
กลุ่ม และเครือข่ายต่างๆ ให้มีความรู้ในเรื่องของการท�ำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และนอกจากนี้นายประยูร วิสุทธิไพศาล
ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในอ�ำเภอต่างๆ อีกด้วย จนท�ำให้เกษตรกรหันมาท�ำการเกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เจตนารมณ์

ในการประกอบอาชีพการเกษตร คือ ความ
มุ่งมั่นและตั้งใจในการท�ำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สินค้า
เกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยทั้งกับผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้ง
ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของต่างประเทศ
เพื่อส่งออกเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน
■
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ลูกมะพร้าวมีขนาดใหญ่ขนึ้ และบ�ำรุงดินโดยการใส่ขไี้ ก่ปลี ะ 2 ครัง้ และใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ สริมทีไ่ ด้รบั การตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
ใส่ต้นละ 1 กิโลกรัม 4 ครั้ง/ปี ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช มีการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
โดยใช้น�้ำหมักชีวภาพที่มีส่วนผสมของ EM 10 ลิตร กากน�ำ้ ตาล 20 ลิตร เหล้าขาว 20 ลิตร และหัวน�ำ้ ส้ม 20 ลิตร เทลงในถัง 200 ลิตร
เติมน�ำ้ ให้ครบ 200 ลิตร หมักทิ้งไว้ 7 - 10 วัน น�ำไปฉีดพ่นทุกๆ 2 เดือน จะช่วยในการไล่แมลง ส่วนการดูแลรดน�ำ้ ต้นมะพร้าว ถ้าเป็น
ช่วงฤดูหนาวรดน�ำ้ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หากเป็นช่วงฤดูร้อนรดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง การรดน�ำ้ จะรดไปกลับ 4 รอบ จนดินชุ่มอิ่มตัวเกิดน�ำ้ ขัง
เพื่อให้ต้นมะพร้าวได้รับปริมาณน�้ำที่เพียงพอ และการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าว เลือกมะพร้าวอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป โดยน�ำผลมะพร้าว
จากต้นมาเพาะท�ำพันธุ์ และหากพบมะพร้าวทีก่ ลายพันธุจ์ ะท�ำการตัดทิง้ เพือ่ ป้องกันการผสมพันธุก์ นั ทางเกสรซึง่ เป็นสาเหตุทำ� ให้มะพร้าว
กลายพันธุ์มากยิ่งขึ้น
2) การจัดการผลผลิต : ในการจัดการผลผลิตมะพร้าวจะท�ำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. เก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุก 17 – 20 วัน เพื่อขายภายในประเทศซึ่งจะท�ำการส่งขายทันทีหลังจากเก็บผลผลิต ซึ่งช่วงเวลานี้จะท�ำให้มะพร้าวมีเนื้อบาง
น�ำ้ หอมหวาน สามารถรับประทานได้ทั้งเนื้อและน�้ำ 2. เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 20 – 23 วัน เพื่อส่งขายในต่างประเทศ ซึ่งช่วงระยะเวลานี้
ผลมะพร้าวจะมีเนื้อหนา น�้ำหอมหวาน และไม่เสียง่าย เหมาะกับการส่งขายไปต่างประเทศ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวจะต้องน�ำผลมะพร้าว
มาพักไว้ก่อน 2 – 3 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลมะพร้าวแตกเนื่องจากผลมะพร้าวที่เก็บมาใหม่จะมีความสดและแตกง่ายจึงจ�ำเป็นต้องน�ำ
มาพักไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงท�ำการปอกเปลือกออกและเจียผลมะพร้าวให้เรียบและสวยงามพร้อมติดฉลากบรรจุลงกล่อง เก็บรักษาไว้
ในห้องเย็นและส่งขายไปยังต่างประเทศทันที
3) การจัดการด้านการตลาด : ด้านการตลาด มะพร้าวที่ตกเกรดไม่ได้มาตรฐานในการส่งออกไปต่างประเทศจะท�ำการขาย
ในประเทศไทยมีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และมะพร้าวที่ได้มาตรฐานจะส่งขายไปยังต่างประเทศประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ประเทศ
อเมริกา ออสเตรีย แคนาดา ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ เยอรมนี อิสราเอล ท�ำการส่งออกเองในนามบริษัทราชบุรีออร์แกนิค โดยใช้ผลผลิต
มะพร้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อส่งออกจังหวัดราชบุรี

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านไม้ยืนต้น
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นางมะลิ ประสงค์สุข
6 สิงหาคม พ.ศ. 2519
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 70 หมู่ที่ 9 ต�ำบลคลองเขิน
อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์
: 08 7366 5887
Facebook
: MaliPrasonksook
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ในอดีตต้นมะพร้าวตาลเป็นต้นมะพร้าวทีม่ คี วามสูงมาก ต้องใช้พะอง
ในการขึน้ เพือ่ ปาดเอาน�ำ้ ตาล มีความเสีย่ งในการขึน้ ลงต้นมะพร้าวทีส่ งู และ
เสียเวลาค่อนข้างมาก จึงมีการพัฒนาการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวที่เหมาะสม
โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในการเพาะพันธุ์มะพร้าวจ�ำหน่าย ซึ่งคัดเลือก
พันธุ์มีลักษณะพันธุ์ดี ต้นเตี้ย สามารถให้ปริมาณน�้ำตาลได้มาก ซึ่งถ้าไม่ใช้
พันธุ์ดีจะไม่คุ้มค่า เพราะใช้เวลานานหลายปีกว่าจะให้ผลผลิต มีความเสี่ยงน้อยใน
การขึ้นลงปาดเอาน�้ำตาลเนื่องจากมะพร้าวมีต้นเตี้ย ไม่สิ้นเปลืองแรงงานมาก
ได้ปริมาณผลผลิต (น�ำ้ ตาล) มาก และปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการขึ้นปาดตาลมา
เป็นช่วงเย็นจะได้นำ�้ ตาลในปริมาณที่มาก

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยนการใส่ปุ๋ยเคมี เนื่องจากท�ำให้ทางมะพร้าวมีลักษณะที่
เปราะง่ายเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลสัตว์) และท�ำการลอกเลนหรือโกยเลน
52

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สสก.ที่ 2

จ�ำนวน 2 ปีต่อ 1 ครั้ง เพื่อปรับโครงสร้างของดินท�ำให้ต้นมะพร้าวมีความ
สมบูรณ์ ได้ปริมาณน�้ำตาลมาก ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิต (น�้ำตาล)

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการคัดเลือกมะพร้าวพันธุด์ ี ไม่กลายพันธุ์
ต้นเตี้ย น�ำมาปลูกแซมหรือปลูกทดแทนต้นเดิม มีการลอกเลน/โกยเลน และ
การใส่ปุ๋ยมูลสัตว์บำ� รุงดิน และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ
ฤดูกาล ช่วงเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการท�ำน�้ำตาล
เพื่อให้ได้ปริมาณน�ำ้ ตาลมาก
2) การจัดการผลผลิต : มีการท�ำแผนการผลิต จัดท�ำปฏิทิน เก็บ
สถิติ รวบรวมผลผลิต และรายได้ เพือ่ เปรียบเทียบในแต่ละปี และได้นำ� ข้อมูล
มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการจัดการผลผลิตต่อไป
3) การจัดการด้านการตลาด : รวมกลุ่มผู้ผลิต เพื่อรวบรวม
ผลผลิตน�ำ้ ตาลใสในการต่อรองเพื่อจ�ำหน่ายให้กับพ่อค้า

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

จากประสบการณ์ที่มีอยู่ แสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการคัดเลือกพันธุ์ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและการอบรมแสวงหา
ความรู้จากหน่วยงานราชการ เช่น เรื่องของการท�ำบัญชี มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายศพก, แปลงใหญ่ ในจังหวัด เกษตรกรรุน่ ใหม่ และกลุม่ ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรอนุรักษ์มะพร้าวแม่กลอง รวบรวมสมาชิกที่ท�ำน�้ำตาลมะพร้าว
ด้วยกันในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น กระบอกรองน�้ำตาล พะอง เป็นต้น
เพื่อได้ในราคาถูกลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เริม่ จากการขยายผลโครงการการแจกพันธุม์ ะพร้าวต้นเตีย้ เพือ่ ท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าวท�ำให้ชมุ ชนได้ตระหนักถึง
การคัดเลือกมะพร้าวพันธุ์ดีมาปลูก

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ท�ำน�้ำตาลมะพร้าว เป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ
ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งตัวเองมีเจตนารมณ์ที่จะสืบทอด
อาชีพท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้ทุกวัน
พอที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครนายก
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสมหมาย เกตุแก้ว
18 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
257 หมู่ที่ 12 ต�ำบลป่าขะ อ�ำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์
: 09 8468 5499
E-mail
: mft_09@hotmail.com
ID Line
: 098-4685499
โFacebook
: นายสมหมาย เกตุแก้ว/Sommai ketkaew
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การท� ำ การเกษตรในพื้ น ที่ ที่ จ� ำ กั ด ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
โดยการท�ำการเกษตรผสมผสาน ลดขัน้ ตอนการผลิต การดูแล และลดต้นทุน
การผลิต เช่น การปลูกผักพื้นบ้าน การให้น้�ำและปุ๋ยในแปลงด้วยการใช้
ระบบสปริงเกอร์แบบผสม และปลูกผักในสวนผลไม้ได้อย่างสมดุล โดยใช้
ศาสตร์ของพระราชา ในเรื่องของดิน น�้ำ ป่า เป็นพื้นฐานในการจัดการ

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การจั ด สรรพื้ น ที่ ข นาด 1-2 ไร่ ในการท� ำ การเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยลดต้นทุนการผลิตอย่างได้ผล และสามารถใช้แรงงานเพียง
1 คน ในการท�ำกิจกรรมในแปลงเกษตร
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2) การน�ำผักพื้นบ้านที่มีในพื้นที่ และในภูมิภาคใกล้เคียง ที่สามารถน�ำมาปลูกได้ในพื้นที่ต�ำบลป่าขะ
มาปลูกแบบผสมผสานกับพื้นที่ปลูกไม้ผล จนปัจจุบันพื้นที่ หมู่ 12 ต�ำบลป่าขะ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักตัดใบ ผักกูด
แหล่งที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดนครนายก
3) น�ำ  “วิถีเกษตรอินทรีย์ มาปรับใช้ในการท�ำกิจกรรมเกษตรของตนเองทุกๆ แปลง และน�ำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำเกษตรของคนในชุมชน”

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้าร่วมอบรม กิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประจ�ำ  และน�ำความรู้ที่ได้
มาปรับใช้ และเผยแพร่ต่อให้เกษตรกรในชุมชน ได้เรียนรู้ และ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย Smart Farmer ศพก.
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) วิธีการ / รูปแบบ : ใช้แปลงตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยง
กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ระดั บ อ� ำ เภอ ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า น
การเกษตร และเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ ดูงาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2) เกิดผลส�ำเร็จ : เกษตรกรในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึง
ผู้มาเรียนรู้และศึกษาดูงาน ได้น�ำองค์ความรู้ไปปรับใช้ และสามารถสร้าง
เครือข่าย สร้างกลุ่มในการท�ำอาชีพการเกษตร และขายผลผลิตได้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ พัฒนา

อาชีพเกษตรของตนเองให้เกิดความยั่งยืน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชา
ในด้านการเกษตร มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
■

”
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1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิต น�ำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) มาปรับใช้ และ
พัฒนากระบวนการผลิต จัดการแปลงปลูกโดยเน้นเกษตรผสมผสาน เพือ่ สร้างรายได้อย่างสม�ำ่ เสมอ และลดความเสีย่ ง
ลดต้นทุน แต่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้
2) การจัดการผลผลิต : เข้าสูร่ ะบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต เช่น การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การคัดเกรดสินค้า และการผลิต “วิถีเกษตรอินทรีย์”
3) การจัดการด้านการตลาด : มีตลาดรับซื้อสินค้าที่ชัดเจน และหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น
การจ�ำหน่ายที่ Macro และจ�ำหน่ายเองโดยตรง และมีการใช้ ศพก. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ของตนเอง
เป็นสถานที่เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และผู้ค้า

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายไพศาล รักษาวงศ์
4 มิถุนายน พ.ศ. 2505
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
399/176 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์
: 08 6784 4903
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2555

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยวิธีใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับพืชผักผลไม้ทุกชนิด
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยการหมักน�ำ้ หมักสูตรต่างๆ และใส่ให้เหมาะสม
กับพืชหรือช่วงระยะของพืช มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพชื
เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย น�้ำส้มควันไม้ น�้ำหมักจากยาสูบ
โดยสลับเปลี่ยนกันไป เพื่อไม่ใช้แมลงชินกลิ่น มีการทดลองการผลิตพืชแบบต่างๆ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี EM มาใช้ทางด้านการเกษตร ประมง และใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น การผลิตน�้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ โดยหมักจากพืชผัก, ผลไม้, เศษหัวและไส้ปลา
เพือ่ ให้ได้นำ�้ หมักชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการบ�ำรุงพืชชนิดต่างๆ และมีการทดลองน�ำ
น�ำ้ หมักมาท�ำแทนสารละลายปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตผักระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย อีกทั้ง
ยังน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท�ำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน เช่น น�ำ้ ยาล้างจาน
น�้ำยาถูพื้น เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในหมู่บ้านจะเปิดเป็นร้านค้าชุมชน
เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยของใช้ ใ นครั ว เรื อ นเหล่ า นี้ โดยให้ ผู ้ ซื้ อ หยิ บ และเลื อ กสิ น ค้ า เอง
และหยอดเงินใส่กระป๋องไว้ เป็นการฝึกระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ความสือ่ สัตย์
สุจริตของคนในชุมชนด้วย
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1) กระบวนการผลิต : การวางแผนการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นผักสลัด เห็ด ต้นอ่อนพืชชนิดต่างๆ ให้ได้ผลผลิต
ตลอดปี เป็นต้นแบบในการด�ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการเสริมรายได้ในเวลาว่างเรื่องของการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น การท�ำไข่เค็ม สลัดโรล ข้าวแกงใต้
2) การจัดการผลผลิต : ผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ได้รับมาตรฐาน GAP มีตลาดในชุมชน รับซื้อผลผลิตหน้าแปลงปลูก
มีการสัง่ จองล่วงหน้า ผลิตตามความต้องการของลูกค้า บริการส่งให้ในระยะไม่ไกลมาก เสริมอาชีพหลักด้วยการแปรรูปผลผลิต
และท�ำน�้ำยาเอนกประสงค์
3) การจัดการด้านการตลาด : ให้ตลาดมาหาแหล่งผลิต ลดต้นทุนการขนส่ง แรงงาน และการบรรจุหีบห่อ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา ปรับเทคโนโลยีให้ดียิ่งๆ ขึ้นเสมอ จนประสบความส�ำเร็จ มีองค์ความรู้
หลายๆ ด้าน มีเครือข่ายในหลายๆ องค์กร

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นวิทยากรให้ความรูใ้ นด้านต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตการเกษตร การประยุกต์ EM
ในชีวิตประจ�ำวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน เป็นตัวแทนอาสาสมัครของหน่วยงาน
ต่างๆหน่วยงานที่ไปเป็นวิทยากร ได้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรอ�ำเภอ เกษตรจังหวัด ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ วัฒนธรรม
จังหวัด กรมการปกครอง พัฒนาชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น จนปี 2560
ได้รับแต่งตั้งเป็นปราชญ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแบบอย่างในการน้อมน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วเกิด
ผลส�ำริดอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ช่วยแก้ไขปัญหา
หรือบ้างครั้งเรียนรู้ใหม่ๆพร้อมกันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ปรับปรุงแก้ไข หรือทดลองหาแนวทาง พัฒนาวิธีการใหม่ๆ
อย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีด่ กี ว่าเดิม พัฒนาตนเอง เพือ่ ประโยชน์
แก่ส่วนรวมตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เพื่อ

ด�ำรงชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี และพัฒนาจนประสบความส�ำเร็จ แล้วมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ
น�ำไปใช้โดยไม่ปิดบัง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ใช้เวลาที่มีอยู่รับใช้แผ่นดินให้ได้มากที่สุด ตามก�ำลังความสามารถ
ที่มีการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อมีโอกาส เมื่อให้แล้วตัวเองจะมีความสุข
ที่เห็นคนอื่นมีความสุข ให้การช่วยเหลือเมื่อเจอผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ที่ล�ำบาก ให้การสนับสนุน ทั้งในด้าน
ความรู้ และก�ำลังทรัพย์แก่ผู้ที่ขาดโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นผู้ให้ก่อนเสมอ โดยไม่คิดเสียดายและไม่มุ่งหวัง
สิ่งตอบแทน การยึดถือและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมทางศาสนา ยึดแนวค�ำสอนของศาสนา อย่างมีเหตุมีผล ยึดมั่น
ในขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามตลอดมา เคารพและนับถือ ผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโส อย่างสม�ำ่ เสมอ
เสียสละ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนาอย่างสม�ำ่ เสมอ การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานเป็นรูปธรรม เผยแพร่
องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ที่ต้องการอยู่อย่างสม�่ำเสมอ จัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีโอกาส
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชลบุรี
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายอนันต์ หาชิต
20 ธันวาคม พ.ศ. 2517
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 494/4 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหมอนนาง อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์
: 08 9089 7648
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) ใช้เทคนิคทางระบบการชลประทาน ระบบน�้ำ  ให้เหมาะสมในพื้นที่นา โดยการกั้นแนวคันรอบพื้นที่นา เพื่อระบายน�้ำ
เข้าออก ปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอ เพื่อสามารถน�ำน�้ำเข้าคุมหน้าดินได้ทั่วทั้งแปลง จะลดปัญหาวัชพืช และข้าวดีดได้
2) ใช้เทคโนโลยีการผลิตน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อน�ำมาใช้ในการย่อยสลายตอซังข้าว โดยมีเทคนิคในการผลิต คือ ใช้เศษปลา
หอยเชอรี่ และสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 หมักรวมกัน การน�ำไปใช้ คือ น�้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตรต่อน�ำ 
้ 100 ลิตร ใช้เทราดฟางข้าว เพื่อช่วย
ในการย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น และลดการท�ำลายอินทรียวัตถุในดินจากการเผาได้
3) ใช้นวัตกรรมเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวส�ำหรับปลูกแบบนาน�้ำตม สามารถก�ำหนดจ�ำนวนเมล็ดข้าวต่อหลุม แถว และ
ระยะห่างระหว่างแถวได้ตามต้องการ ท�ำให้ต้นข้าวมีระยะห่างสม�่ำเสมอ แสงแดดส่องถึง ช่วยป้องกันการเกิดโรคและแมลงศัตรูข้าวได้
และที่ส�ำคัญช่วยลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 10-12 กิโลกรมต่อไร่
4) ปลูกไม้ยูคาลิปตัสตามคันนา เพื่อลดปัญหาวัชพืชคันนา ช่วยลดความร้อนในบริเวณโดยรอบ ท�ำให้ช่วงข้าวผสมเกสร
ไม่ร้อนเกินไป และยังสามารถน�ำใบยูคาฯ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ต่อไปได้
5) การน�ำวัชพืชมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผักก้านจองหรือตาลปัตรฤาษี เข้ามาปลูกหมุนเวียนและสลับกับการปลูกข้าว
สามารถน�ำไปขายช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเอง และยังเป็นพืชช่วยบ�ำบัดน�ำ้ เสียได้ดี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
การน�ำนวัตกรรมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อทดแทน
แรงงานคน เช่น การใช้รถไถ การใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว
หรือเครื่องหยอดเมล็ดข้าว สามารถช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาด้านแรงงาน
ภาคการเกษตร สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น และการผลิตทั้งปุ๋ยหมักและน�้ำหมัก
ไว้ใช้เองท�ำให้ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ส่งผลต่อการประหยัดต่อต้นทุน
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มีการศึกษาหาความรูโ้ ดยใช้เวทีการเรียนรูร้ ว่ มกันทีศ่ นู ย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย
ศพก. เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในทุกปี และเข้าไป
เรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของชุมชน และในพื้นที่ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนต�ำบลหนองเหียง ศูนย์ข้าวชุมชนต�ำบลหนองเหียง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต�ำบล
วัดโบสถ์ “สวนลุงจุก” เกษตรกรรางวัลลูกโลกสีเขียว ท�ำให้ได้เปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในกิจกรมการเรียนรู้ของแต่ละสถานที่

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
อุทศิ ทีด่ นิ ส่วนบุคคลเป็นศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ทั่วไปด้านการผลิตข้าว และการท�ำไร่นาสวนผสม พัฒนาพื้นที่ของตนเองเป็นแปลงสาธิต
การท�ำนาแบบลดต้นทุน และจุดเรียนรู้การผลิตข้าวครบวงจรต้นแบบให้กับชุมชน ตั้งแต่
กระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปอย่างง่ายโดยคนในชุมชน และเป็นประธาน ศพก.
และคณะกรรมการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนเกษตรกร ท�ำให้พื้นที่ของตนเองเป็นสถานที่ศึกษาและดูงาน
ให้กับเกษตรกร นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ประกอบอาชีพการท�ำนาได้เริ่มท�ำกินมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ด�ำเนินการต่อๆ กันมาเรื่อยๆ ตามวิถี
ความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสังคมในปัจจุบัน จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
การผลิต ใช้เครื่องจักรกล แทนแรงงานคนและสัตว์ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ท�ำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย ต้องมองความเปลี่ยนแปลงรอบข้างก้าวให้ทันโลกปัจจุบัน แต่ก็ต้องไม่ทิ้งอดีต
ต้องมีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนา “การเรียนรู้ คือ ลมหายใจ การท�ำการเกษตรต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง”

”

■

Smart Farmer ต้นแบบ
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1) กระบวนการผลิต : การเตรียมดิน ไถพรวนก�ำจัดวัชพืช ใช้นำ�้ หมักชีวภาพช่วยย่อยสลายเศษฟางวัชพืช เมือ่ เศษหญ้าฟาง
ย่อยสลายดีแล้วใช้รถย�่ำตีเลน พร้อมปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอ หมักทิ้งไว้อย่างน้อย 2 อาทิตย์ การท�ำนา โดยใช้วิธีการควบคู่ทั้งในส่วน
ของการใช้เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องหว่านข้าว รถด�ำนาร่วมกับการใช้แรงคนในพื้นที่ มีการควบคุมน�้ำ  เมื่อข้าวอายุได้ 2 อาทิตย์
ปล่อยน�้ำควบคุมกันวัชพืชและข้าวดีด และดูแลรักษา ใช้ปุ๋ยน�้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มธาตุอาหารแก่ต้นข้าว
2) การจัดการผลผลิต : แบ่งการจัดการผลผลิตออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ 1. แบ่งผลผลิตที่ได้นำ� กลับมาเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
ในรุน่ ต่อไป 2. น�ำผลผลิตทีไ่ ด้ ขายในรูปแบบผลผลิตสดให้กบั ตลาดทัง้ ในและนอกชุมชน 3. น�ำผลผลิตเข้าสูก่ ระบวนการแปรรูปผ่านเครือ่ ง
สีข้าวภายในชุมชน เพื่อจ�ำหน่ายในรูปแบบของข้าวสารบรรจุถุง 4. เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย 5. น�ำวัสดุเหลือใช้จากการ
ผลิต แปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก และฟางอัดก้อนจ�ำหน่ายต่อไป
3) การจัดการด้านการตลาด :   ใช้หลักการตลาดน�ำการผลิต มีการหาช่องทางความต้องการของแหล่งจ�ำหน่าย รวมถึง
ผูบ้ ริโภคทัง้ ในและนอกชุมชน เพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิตให้เหมาะสมกับช่องทางต่างๆ
ผลิตแล้วไม่ล้นความต้องการ และยังเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่เพื่อร่วมน�ำผลผลิตเข้าขายในนามของกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน “หมอนนาง”
จังหวัดชลบุรี ท�ำให้เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายบัญชา ฉานุ
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ (โคนม - โคเนื้อ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
: 08-0622-8681
ID Line
: 0806228681
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2556

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

เป็นผูน้ ำ� ในการน�ำระบบ GAP มาใช้กบั การเพาะเห็ดฟาง จนสามารถ
ขยายผล ไปสูค่ นอืน่ ๆ ในบริเวณใกล้เคียง มีการปฏิบตั ิ เพือ่ ควบคุมคุณภาพ และ
สร้างมาตรฐานสินค้าให้กบั กลุม่ มีการพัฒนาและทดลองนวัตกรรมหลายด้าน
เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนให้มีคุณภาพดี ดอกสวย ให้ผลผลิตสูง
โดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำที่สุด คือ การใช้กากมันส�ำปะหลังซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงานมันส�ำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด และได้ดอกเห็ดที่
มีกลิ่นเหม็นเหมือนเห็ดฟางที่เพาะจากทลายปาล์ม

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

เป็นผู้น�ำในการพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดฟางเป็นโรงเรือนระบบปิด
ที่ให้ผลผลิตสูง จากการท�ำ พบว่า ขนาดโรงเรือนที่เหมาะสม คือ 5 x 8 เมตร
โดยเพิ่ม Cooling Pad หรือกระดาษท�ำความเย็นและชุดควบคุม อุณหภูมิ
ความชื้ น พั ด ลมดู ด อากาศ เพื่ อ การควบคุ ม การผลิ ต ได้ แ ม่ น ย� ำ มากขึ้ น
วัสดุคลุมโรงเรือนที่เหมาะสม คือ พลาสติกสีไข่ไก่จะท�ำให้ดอกเห็ดมีสีขาว
62

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวย ให้ผลผลิตประมาณ 300 กก./รุ่น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเตาอบไอน�ำ 
้
“สตรีมหนองหว้า” ส�ำหรับอบฆ่าเชื้อในโรงเรือนจนเป็นมาตรฐาน ประหยัดเชื้อเพลิง
เพิ่มอุณหภูมิได้เร็ว รักษาอุณหภูมิได้คงที่ ลดระยะเวลาการอบไอน�้ำลงจาก
5 - 6 ชั่วโมงเป็น 3 ชั่วโมง และได้จดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการแสวงหาความรู้ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต การท�ำงานวิจยั ร่วมกับสถานศึกษาชัน้ น�ำ เช่น มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพื่อแสวงหาองค์ความรู้นำ� มาปรับใช้ในการผลิต การแปรรูป

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
มีการขยายผลความรู้ด้านการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนให้มีคุณภาพดี ดอกสวย ให้ผลผลิตสูงโดยใช้ต้นทุน
การผลิตที่ต�่ำที่สุด ด้วยการใช้กากมันส�ำปะหลังซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานมันส�ำปะหลัง มาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด
และได้ดอกเห็ดที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนเห็ดฟางที่เพาะจากทลายปาล์ม เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
เป็นโรงเรือนระบบปิดให้ผลผลิตสูง โดยเพิม่ Cooling Pad หรือกระดาษท�ำความเย็นและชุดควบคุม อุณหภูมิ ความชืน้
พัดลมดูดอากาศ เพือ่ การควบคุมการผลิตได้แม่นย�ำมากขึน้ วัสดุคลุมโรงเรือนทีเ่ หมาะสม คือ พลาสติกสีไข่ไก่จะท�ำให้
ดอกเห็ดมีสีขาวสวย และเตาอบไอน�้ำ  “สตรีมหนองหว้า” ส�ำหรับอบฆ่าเชื้อในโรงเรือนจนเป็นมาตรฐาน ประหยัด
เชื้อเพลิง เพิ่มอุณหภูมิได้เร็ว รักษาอุณหภูมิได้คงที่ ลดระยะเวลาการอบไอน�้ำลงจาก 5-6 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง
และได้จดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิกกลุ่มทั้งในและนอกชุมชน จ�ำนวน 180 คน มีเกษตรกร
และผู้ที่สนใจทั่วไปได้น�ำไปใช้ และสามารถเข้าศึกษาดูงานได้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ประกอบอาชีพการเกษตร จะต้องเป็น
ผู้ก�ำหนดราคาเอง จึงจะสามารถอยู่รอดและมีก�ำไร
■

”
Smart Farmer ต้นแบบ
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1) กระบวนการผลิต : มีการน�ำข้อมูลการผลิตมาวิเคราะห์และ
คาดการปัญหาได้แม่นย�ำท�ำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
2) การจัดการผลผลิต : สามารถก�ำหนดปริมาณการผลิตของ
กลุ่มได้จากการใช้เตาอบไอน�้ำ “สตรีมหนองหว้า” เนื่องจากสมาชิกต้องเข้าคิว เพื่อใช้เครื่องอบไอน�้ำ ท�ำให้มีผลผลิต
ออกตลอดสม�ำ่ เสมอตลอดปี ไม่มีผลผลิตตกค้าง และวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้า
3) การจัดการด้านการตลาด :  มีการรวบรวมผลผลิต และเก็บรักษาในห้องเย็น และมีการเปิดร้านจ�ำหน่าย
ที่ตลาดค้าส่งชลบุรี พ่อค้าคนกลางต้องมาซื้อที่สถานที่รวบรวมผลผลิต แห่งเดียวเท่านั้น

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดระยอง
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายทองเจือ ภู่ห้อย
24 สิงหาคม พ.ศ. 2515
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
131/3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
โทรศัพท์
: 08 9938 8497
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง และการไถระเบิดดินดาน โดยใช้ผาน 3 และผาน 4
เป็นการช่วยเพิ่มความลึกของหน้าดิน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มีการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ
ธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงปัญหาต่างๆ ของดินใน
แปลงปลูก จากนั้นได้น�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจากสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดระยองมาปฏิบัติโดยท�ำการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้ำชีวภาพ และการ
ผสมปุ๋ยใช้เอง โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุน
การผลิต นอกจากนี้ยังได้นำ� วิธีการไถระเบิดดินดานโดยใช้ผาน 3 และผาน 4
เป็นการช่วยเพิ่มความลึกของหน้าดิน ช่วยให้มันส�ำปะหลังแทงหัวดีขึ้น
ช่วยการดูดซึมของน�้ำ และรักษาความชื้น
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ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานในท้องถิ่น

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ
2) ตั้งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
3) เป็นแปลงเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันส�ำปะหลัง อ�ำเภอบ้านฉาง
4) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และผู้ที่สนใจ
5) ลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ดู ให้เห็นจริง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ท�ำการเกษตรที่ยั่งยืนควรน�ำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์
เป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำการเกษตร เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตร
ให้คงอยู่ เพื่อพิสูจน์ว่าอาชีพเกษตรกรรมสร้างความ
ยั่งยืนได้จริง โดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2

65

สสก.ที่ 3

1) กระบวนการผลิ ต : มี ร ะบบการผลิ ต ที่
ถูกหลักการทีด่ แี ละเหมาะสมตามหลัก GAP มีการคัดเลือก
พันธุ์ที่ต้านทานโรค มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วย ไทอะมิโทแซม
และ มีการเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
2) การจัดการผลผลิต : มีการวางแผนการปลูก
ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ ส่วนใหญ่กจ็ ะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
ต้นมันส�ำปะหลังจะได้รับน�ำ้ ฝน และจะมีการเจริญเติบโตอย่าง
สม�ำ่ เสมอท�ำให้ผลผลิตที่ดี และช่วงเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วงแล้งของปีต่อไป
3) การจั ด การด้ า นการตลาด : มี ก ารวางแผนการผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด
โดยการประสานงานกับโรงงาน ทราบข้อมูลสถานการณ์การตลาดส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวก�ำหนดราคารับซื้อ
มันส�ำปะหลัง จากโรงแป้งมัน น�ำมาเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสระแก้ว
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:

นายบัวผัน สิทธิพล
2 สิงหาคม พ.ศ. 2500
ประถมศึกษาปีที่ 4
36/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองสังข์ อ�ำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์
: 08 7140 2806
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
1) การไถระเบิดดินดาน
2) การเลือกใช้พันธุ์
3) การใช้ระบบน�้ำหยด

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การไถระเบิ ด ดิ น ดาน ช่ ว ยลดความแน่ น และความแข็ ง ของดิ น
ช่วยปรับโครงสร้างดิน ท�ำให้ดินโปร่ง มันส�ำปะหลังเจริญเติบโตได้ดี ท�ำให้ได้
ผลผลิตเพิ่ม และช่วยลดปัญหาวัชพืช
2) มี ก ารเลื อ กใช้ พั น ธุ ์ มั น ส� ำ ปะหลั ง ให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก
โดยในปี 2559 ได้ท�ำแปลงทดสอบความเหมาะสมการใช้พันธุ์กับพื้นที่ ในเรื่อง
ของน�ำ้ หนักและเปอร์เซ็นต์แป้ง
3) การให้น�้ำด้วยระบบน�้ำหยด ท�ำให้ปลูกมันส�ำปะหลังในฤดูแล้งได้
ใส่ปุ๋ยผ่านทางระบบน�ำ้ ได้ ลดต้นทุนค่าก�ำจัดวัชพืช และค่าแรงงาน
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ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การไถระเบิดดินดาน และปลูกมันส�ำปะหลัง
ด้วยระบบน�ำ้ หยด
2) การจัดการด้านการตลาด : การปลูกมันส�ำปะหลังด้วยระบบน�ำ้ หยด
นอกจากได้ผลผลิตสูงแล้ว ยังสามารถค�ำนวณการปลูกให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเวลาที่ต่างจากมันส�ำปะหลังที่ปลูกโดยอาศัยธรรมชาติได้ จึงได้ราคาที่ดีกว่า

สสก.ที่ 3

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

มีการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรที่สนใจ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
นายบัวผัน สิทธิพล เป็นผู้เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างมาก ทั้งบทบาทการผู้น�ำชุมชน ในฐานะประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองสังข์ และด้านการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้านของชุมชน ได้แก่
ด้านการเกษตร เป็นผู้เสียสละพื้นที่ให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้พร้อมกับการอบรมเกษตรกร และผู้ที่มาศึกษา ดูงานด้วยความยินดี
ที่จะให้ความรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในด้านการปลูกมันส�ำปะหลังระบบน�้ำหยด ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างมาก สามารถ
เพิ่มผลผลิตจากเดิมจะได้ผลผลิต จ�ำนวน 3.5 ตัน/ไร่ หลังจากน�ำเทคโนโลยีการให้น�้ำโดยน�้ำหยด สามารถเพิ่มผลผลิตได้
จ�ำนวนไร่ละ 10 ตัน/ไร่ ซึ่งองค์ความรู้นี้สามารถขยายผลสู่เกษตรกรในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง จ�ำนวน 12 ราย และก�ำลัง
ด�ำเนินการเพิ่มอีกหลายราย นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น
1. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. คณะกรรมการโรงเรียนบ้านหนองสังข์
3. เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
4. คณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
5. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบลหนองสังข์ (ศบกต.)
6. คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
7. ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มี

ความต้องการพัฒนาอาชีพการปลูกมันส�ำปะหลัง
ให้มีความยั่งยืน สามารถเลี้ยงคนในครอบครัวได้
เป็นที่ยอมรับ และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีการให้นำ�้
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดจันทบุรี
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายธีรภัทร อุ่นใจ
22 ธันวาคม พ.ศ. 2507
ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3/6 หมู่ที่ 8 ต�ำบลตะเคียนทอง อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์
: 0 3946 8422, 09 8068 1971
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งตัดแทนการใช้สารก�ำจัดวัชพืช
ซึ่งจะช่วยรักษาความชื้นในดิน และอนุรักษ์ไส้เดือน และแมลงที่มีประโยชน์
2) การใช้ เ ชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม าควบคุ ม โรครากเน่ า โคนเน่ า
เป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ช่วยควบคุมไม่ให้ทุเรียนเกิดโรครากเน่าโคนเน่า
ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อม หากจ�ำเป็นใช้สารเคมีจะใช้อย่าง
เหมาะสม และมีการสลับกลุ่มของสารเคมี เพื่อลดการดื้อสารเคมีของโรค
และแมลง
3) ใช้เทคนิคการท�ำทุเรียนคุณภาพและทุเรียนนอกฤดู โดยวางแผน
การปลูก ดูแลรักษาต้นทุเรียนให้สมบูรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ต่อการปลูกทุเรียน ฉีดพ่นสารแพคโคลบิวทราโซล ท�ำให้ทุเรียนออกดอก
พร้อมกัน (ส.ค.-ก.ย.) ท�ำให้สามารถบริหารจัดการได้ง่าย
4) มีระบบการปลูกทุเรียนในระบบต้นคู่ (2 ต้น/หลุม) ใช้พื้นที่
เท่ า เดิ ม เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต และค�้ ำ ยั น
ป้องกันลม ลดต้นทุนการตัดแต่งกิ่ง
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ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มีการปลูกทุเรียนในระบบต้นคู่ (2 ต้น/หลุม) ซึ่งสามารถดูแลรักษา
ได้ง่าย การควบคุมทรงพุ่มไม่ต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยครั้ง แสงแดดส่องทั่วถึง
ป้องกันการโค่นล้มจากลมพายุได้ และสามารถไว้ผลได้มากขึ้น ผลผลิตที่ได้
มีความสมบูรณ์
1) กระบวนการผลิต : มีระบบการปลูกทุเรียนในระบบต้นคู่ ซึ่งทุเรียนให้ผลผลิตได้เต็มที่ มีความแตก
ต่างทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพผลผลิต ที่ดีกว่าปลูก 1 ต้นต่อหลุม ขณะที่ต้นทุเรียนไม่โทรม และผลผลิตของสวน
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (Good Agricultural Practice : GAP)
2) การจัดการผลผลิต : มีแนวคิดในการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพส่งออกโดยการใช้เทคโนโลยีท�ำให้
ทุเรียนออกต้นฤดูและการตัดแต่งผล เพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งท�ำให้มีปริมาณผลผลิตเกรด A เพิ่มขึ้น
จาก 35% เป็น 70% ซึ่งส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของผลผลิตสูงขึ้น
3) การจัดการด้านการตลาด :   มีการวางแผนจัดการเรื่องผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด โดยมีการจัดหา
ตลาดล่วงหน้า โดยเกรด A มีพ่อค้าคนกลางติดต่อรับซื้อถึงสวน เพื่อส่งออกประเทศจีน เกรด B มีพ่อค้าคนกลาง
รับซื้อส่งตลาดไท

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียน มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ต่างๆ และถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มาศึกษาดูงาน และในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายแปลงใหญ่
ทุเรียน ท�ำให้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายกับสมาชิกแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้านเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจัดการศัตรูพืช
ในสวนทุเรียน การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชในสวนทุเรียน การด�ำเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ่งได้รับเชิญจากของหน่วยงานราชการและเอกชนให้ไปบรรยายทั้งในและนอกสถานที่
โดยเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจะน�ำมาบริจาคให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ รัก

ในอาชีพ ดูแลห่วงใยพืชเหมือนคนในครอบครัว
มีใจใฝ่รู้ตลอดเวลา หมั่นสังเกตและหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
■

”
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ด้านการบริหารจัดการ

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดตราด
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล
9 กันยายน พ.ศ. 2506
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
205 หมู่ที่ 8 ต�ำบลทุ่งนนทรี อ�ำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
โทรศัพท์
: 08 1656 3841
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) ส่งตัวอย่างดิน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารต่างๆ ในดิน
เพื่อน�ำมาประยุกต์กับการใช้ปุ๋ยหมัก ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2) การผลิตปุ๋ยหมัก เนื่องจากในการผลิตพืชอินทรีย์ไม่สามารถ
ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารสังเคราะห์ได้ จ�ำเป็นต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ จ�ำเป็น
ต้องใช้ปุ๋ยหมักในการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชจากการสูญเสียไปกับผลผลิต
3) การใช้สารชีวภัณฑ์ มีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการ
ป้องกันเชื้อราและผลิตเชื้อบิวเวอเรียในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) มีการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์ เพือ่ ให้ทราบถึงปริมาณ
ธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงปัญหาต่างๆของดินใน
แปลงปลูก จากนั้นได้น�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจากสถานีพัฒนาที่ดิน
จั ง หวั ด ตราดมาปฏิ บั ติ โ ดยท� ำ การผลิ ต ปุ ๋ ย หมั ก ปุ ๋ ย น�้ ำ ชี ว ภาพ การใช้
สารชีวภัณฑ์
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2) มีการให้ปุ๋ยทางน�้ำในสับปะรดตราดสีทอง เพื่อลดปัญหาแรงงาน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต
โดยสับปะรดที่มีการให้ปุ๋ยทางน�ำ้ จะมีความสมบูรณ์และผลผลิตมีคุณภาพดีสม�่ำเสมอ
3) สร้างโรงงานแปรรูปผลไม้โดยการทอดสูญญากาศ เนื่องจากปัญหาราคาผลผลิตตกต�่ำ  ซึ่งผลผลิตที่
น�ำมาแปรรูป ได้แก่ ขนุน ทุเรียน สับปะรด กล้วยหอมทอง

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการเข้าร่วมอบรม กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานในท้องถิ่น

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานแก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ
2) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และผู้ที่สนใจ ด้านเกษตรอินทรีย์
3) ลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ดู ให้เห็นจริง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เน้น

การผลิตสินค้าคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้สารชีวภัณฑ์และผลิตปุ๋ยหมักเอง
สร้างแบรนด์สวนผลอ�ำไพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
และเป็นแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพ
■

”
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1) กระบวนการผลิต : มีระบบการผลิตที่ถูกหลักการที่ดีและเหมาะสมตามหลัก Organic Thailand
โดยมีการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์, วงจรชีวภาพ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์
ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)
มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์
และคุณภาพที่สำ� คัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
2) การจัดการด้านการตลาด :  แบ่งผลผลิตออกเป็น 3 ส่วน คือ
		
l
น�ำไว้จ�ำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งพัฒนาจากสวนผลไม้อินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมปีละ 1,000 – 1,500 คนต่อปี
		
l
จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้มาตรฐาน Organic Thailand โดยส่งจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ได้บริโภคผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารเคมี
		
l
น�ำไปแกะเอาเนื้อ เพื่อจ�ำหน่ายตลาดแปรรูปและมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจ�ำหน่าย
เช่น ทุเรียน ขนุน กล้วยหอมทอง สับปะรดตราดสีทอง โดยน�ำมาทอดสูญญากาศ เพื่อเพิ่มมูลค่า

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดปราจีนบุรี
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสงคราม ธรรมมะ
3 มีนาคม พ.ศ. 2508
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
57 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองโพรง อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์
: 08 7819 9690
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การควบคุมการปลูกมะม่วงจะด�ำเนินการจัดการขั้นตอนการผลิตอย่าง
มี ร ะบบ ตั้ ง แต่ ก ารเตรี ย มพั น ธุ ์ จ นถึ ง การเก็ บ เกี่ ย ว เพื่ อ ให้ มี ค วามปลอดภั ย
ต่ อ เกษตรกร สิ่ ง แวดล้ อ มและผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ต ้ อ งการของตลาด
โดยจะด�ำเนินการผลิตมะม่วงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส�ำหรับพืช (GAP พืช) มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้ การเลือกสถานที่และเลือก
ท� ำ เลปลู ก การผลิ ต มะม่ ว งให้ ป ลอดภั ย จากสารพิ ษ ตกค้ า ง การผลิ ต มะม่ ว ง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยมีขนาดผลสม�่ำเสมอ รูปทรงสวย ตรงตามพันธุ์ ผิวสวย การควบคุม
สุขลักษณะและความสะอาด การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ และขนส่ง และการ
บันทึกข้อมูล ในขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนได้มีการใช้นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตมะม่วงนอกฤดู ให้เกิดประโยชน์
และความคุ้มค่าสูงสุด

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การน�ำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ทั้งเวลาและแรงงาน เช่น พานขุดเจาะหลุมปลูกต้นมะม่วง สามารถลดการ
ใช้แรงงานจาก 15 คนเหลือเพียง 1 คน และสามารถขุดเจาะได้เร็วกว่าเดิมถึง 5 เท่า
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ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการเชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างผูผ้ ลิตมะม่วงในประเทศไทย โดยการเข้าร่วมสหพันธ์มะม่วงแห่งประเทศไทย
เพื่อรับทราบข่าวสารและร่วมก�ำหนดทิศทางการผลิตมะม่วง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ขยายเครือข่ายให้กว้างขวางขึน้ ด้านการแสวงหาความรูม้ กี ารจัดการก�ำไรจากกลุม่ เพือ่ ด�ำเนินการพาสมาชิกลุม่ ศึกษา
ดูงานนอกพื้นที่ปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ รวมถึงแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ และโรงเรียนภูมิปัญญา
บ้านมาบเหียงประจ�ำอ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยประกอบด้วยฐานเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน ได้แก่
1. ฐานการผลิตมะม่วงนอกฤดู 2. การผลิตปุย๋ ชีวภาพปัน้ เม็ด 3. การท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ 4. การเผาถ่าน ผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้
5. การผลิตเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร 6. การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 7. การเลี้ยงหมูหลุม 8. การท�ำน�้ำยาเอนกประสงค์
และ 9. แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เพื่อ

สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
อย่างยั่งยืน และสืนสานแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
■
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ผลงานการจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผลิตมะม่วงนอกฤดูบา้ นมาบเหียง
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม ผลิ ต มะม่ ว งนอกฤดู มี น ายสงคราม ธรรมมะ เป็ น
ประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อ ปี พ.ศ. 2552
โดยเริ่มต้นจากสมาชิกจ�ำนวน 10 ราย พื้นที่การผลิตจ�ำนวน 450 ไร่ มีการ
ผลิตมะม่วง 6 สายพันธุ์ ประกอบไปด้วย น�้ำดอกไม้สีทอง น�้ำดอกไม้เบอร์ 4
เขียวเสวย แรด ฟ้าลั่น และทองด�ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการ
จ้างแรงงานในชุมชน มีการรวบรวมผลผลิตและเป็นตลาดกลางสินค้าชุมชน
เกิดองค์ความรูใ้ นการผลิตมะม่วงนอกฤดูและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ปัจจุบนั มี
สมาชิกจ�ำนวน 31 ราย พืน้ ทีก่ ารผลิตจ�ำนวน 1,600 ไร่ ผลผลิตเฉลีย่ ประมาณ
600 ตันต่อปี ส่งจ�ำหน่ายผลผลิตให้กับตลาดในประเทศจ�ำนวน 80% และต่างประเทศจ�ำนวน 20% สร้างรายได้
ให้กับชุมชนโดยประมาณ 15,000,000 บาท ต่อปี ท�ำให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียงยังได้ด�ำเนินการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ไม้ผล
ตามโครงการของรัฐบาล เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต 35% และเพิม่ ผลผลิต 25% โดยได้รบั การส่งเสริมจากส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ และส�ำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดขอนแก่น
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายอภิเษก ประเสริฐ
6 มกราคม พ.ศ. 2514
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
31 หมู่ที่ 5 บ้านนาน�้ำซ�ำ ต�ำบลภูผาม่าน
อ�ำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์
: 08 1014 5697
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การผลิต มีการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้พืชสมุนไพรป้องกันและก�ำจัด
ศั ต รู พื ช ปุ ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ ปุ ๋ ย น�้ ำ หมั ก สู ต รต่ า งๆ การแก้ ป ั ญ หาเรื่ อ งดิ น ที่ ไ ม่
อุดมสมบูรณ์ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์ชนิด
อืน่ ๆ ในการก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพชื ไว้ใช้เอง เพือ่ แก้ปญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อมเป็น
พิษ/สร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ และไว้บริการเกษตรกรที่มีความสนใจ
การตลาด นายอภิเษก ประเสริฐ มีการท�ำการตลาดโดยรวมกลุ่มกัน
ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ แล้วรวบรวมส่งตลาดใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น
และมีการขายผลผลิตทางการเกษตรตามหมู่บ้าน หรือตลาดในชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้ให้เกิดในทุกวัน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ศูนย์จดั การศัตรูพชื บ้านน�ำน�ำ้ ซ�ำ ได้นำ� องค์ความรูด้ า้ นการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพือ่ ใช้ในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื
และโรคพื ช สู ่ ชุ ม ชน ผลจากการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมาท� ำ ให้ เ กษตรกรในชุ ม ชนปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ในการท� ำ การเกษตร
โดยเน้นการท�ำเกษตรปลอดภัย ลดใช้สารเคมี โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน และผลจากการปรับเปลีย่ นวิธี ท�ำการเกษตรรูปแบบใหม่
โดยเน้นการท�ำการเกษตรปลอดภัย ท�ำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง
หลังจากที่สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยมีการจัดท�ำแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืช โดยสมาชิกศูนย์ฯ จะต้องมีการส�ำรวจติดตามการระบาดของศัตรูพืชอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังและ
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ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
2) การจัดการผลผลิต : การรวบรวมผลผลิต ณ จุดรวบรวม
3) การจัดการด้านการตลาด :  การส่งผลผลิตที่ตลาดขอนแก่น และการขายในชุมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) การสนใจ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตตลอดเวลา
2) การใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท�ำการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
3) การวางแผนการผลิตและการตลาด โดยใช้ตลาดน�ำการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร
4) การผลิตที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ในแปลงนา
5) ต่อยอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การน�ำพื้นที่ท�ำการเกษตรของตนเองทั้งหมด เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และเปิดโอกาสให้เกษตรนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจเข้าไปศึกษา
หาความรู้ได้ฟรี

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลที่ 9 และท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
■
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ติดตามสถานการณ์ และให้มีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการใช้แปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชขับเคลื่อนงานท�ำให้สมาชิกมีองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของพืชมากขึ้น สามารถแยกประเภทระหว่างศัตรูธรรมชาติ
และศัตรูพืชได้ มีการน�ำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์
ชนิดอื่นๆ เพื่อให้สามารถควบคุมศัตรูพืชได้ทันสถานการณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ก่อเกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้ ผลจากการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงอย่างชัดเจน จากการเก็บข้อมูลการ
ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่เฉลี่ย 5 ปี จากเดิมต้นทุนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งประมาณ 24,480 บาท/ไร่ เมื่อเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนสารเคมี ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือประมาณ 21,044 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.04 ผลผลิตจากเดิมประมาณ
10,200 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.65
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกพริก จากเดิมต้นทุนการผลิตพริกสดประมาณ 30,997 บาท/ไร่ เมื่อเปลี่ยนมาใช้สาร
ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีต้นทุนการผลิตลดลงเหลือประมาณ 27,127 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.49 ผลผลิตจากเดิม
ประมาณ 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 1,550 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.33
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกข้าว จากเดิมต้นทุนการผลิตข้าวประมาณ 7,550 บาท/ไร่ เมื่อเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือประมาณ 5,080 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.72 ผลผลิตจากเดิมประมาณ
350 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 410 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.14

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดบึงกาฬ

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายทองใบ ทองนาค
31 มีนาคม พ.ศ. 2514
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 71 หมู่ที่ 10 ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์
: 09 8949 1649
ID Line
: 098-9491649
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การเพาะลูกกบ การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุก
ในกระชัง
2) การท� ำ ปุ ๋ ย ชี ว ภาพ ท� ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ จ าวปลวก ท� ำ น�้ ำ จุ ลิ น ทรี ย ์
สังเคราะห์แสงและน�้ำหมักหน่อกล้วยใช้เองและขยายพันธุ์พืชเอง

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การเตรียมบ่ออนุบาลลูกอ๊อดด้วยตัวเอง เป็นการใช้ตน้ ทุนต�ำ่ และ
ผลิตได้จ�ำนวนมาก
2) การท� ำ ปุ ๋ ย ชี ว ภาพ ท� ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ จ าวปลวก ท� ำ จุ ลิ น ทรี ย ์
สังเคราะห์แสงและน�้ำหมักหน่อกล้วยใช้เองและจ�ำหน่าย เป็นการลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้
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ด้านการบริหารจัดการ

สสก.ที่ 4

1) กระบวนการผลิต : การเพาะลูกอ๊อดได้ครั้งละ 10,000 ตัว
การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง การเลี้ยงกบ และปลูกผักสวนครัวลดรายจ่าย
ในครัวเรือน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน�ำ้ หมักที่ผลิตเอง
2) การจัดการผลผลิต :  มีการคัดสรรขนาดตัวกบให้ได้มาตรฐาน
และคัดลูกกบที่มีคุณภาพ
3) การจัดการด้านการตลาด :   จัดส่งลูกกบให้กับลูกค้าประจ�ำ 
5,000 / สัปดาห์ และขายผลผลิตตามตลาดทั่วไปทุกวัน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

1) เข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยงานของส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอและหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขยายผล
2) สร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจ และเต็มใจถ่ายทอดความรู้
2) ในชุมชนเริ่มมีความสนใจ มีการมาศึกษาดูงานและผลผลิตที่ได้ และซื้อผลผลิตไปเรียนรู้ในโครงการ
มองเห็นคุณค่าและรายได้ในการท�ำ

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เดิน

ตามรอยพ่อหลวง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
ถ้าเหลือก็จ�ำหน่ายและแจกจ่าย ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มุ่งมั่น
ตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นลูกหลานและคนที่สนใจ
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดมุกดาหาร
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสมควร ประเมธิ์ศรี
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
120 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย ต�ำบลหนองสูงใต้
อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์
: 06 5094 4619
Facebook
: สมควร ประเมธิ์ศรี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

โดยการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อท�ำปุ๋ยมูลไส้เดือนและน�ำ้ มูลไส้เดือน
ซึ่งทุกขั้นตอนจะสัมพันธ์กับการใช้ปัจจัยทุกอย่างในฟาร์มผสมผสานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การเลี้ยงโค สามารถน�ำมูลโคที่ได้เป็นปุ๋ยของพืชผัก
ภายในฟาร์ม และยังน�ำมาเป็นส่วนผสมในอาหารไส้เดือนได้อีกด้วย

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

สามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ โ ดยการผลิ ต ปุ ๋ ย มู ล ไส้ เ ดื อ นและ
น�้ ำ มู ล ไส้ เ ดื อ นใช้ ใ นพื้ น ที่ ก ารเกษตรและจ� ำ หน่ า ยทั่ ว ไป ซึ่ ง มี กิ จ กรรม
การเกษตรต่อเนือ่ งตลอดปี โดยพึง่ พาปัจจัยการผลิตจากภายในฟาร์มเป็นหลัก
ท�ำให้สามารถผลิตอาหารปลอดภัยในการบริโภคเองและขายในชุมชน

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน�ำ้ มูลไส้เดือน
ใช้กับทุกกิจกรรมการเกษตรภายในฟาร์ม เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย
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2) การจัดการผลผลิต : วางแผนการผลิตตามตลาด ตลาดมีความ
ต้องการพืชชนิดใด ช่วงใด ก็สามารถผลิตตามความต้องการของตลาด
ได้เพียงพอ
3) การจัดการด้านการตลาด : ผลิตตามความต้องการของตลาด
ในพื้นที่ก่อนขยายออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตนั้นต้องผลิตด้วย
ขัน้ ตอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพก่อนออกสูต่ ลาด เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้าร่วมกิจกรรมกับทุกหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหลายๆ
หน่วยงาน และในการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ จะมีการจดบันทึก เพื่อน�ำมาถ่ายทอดสู่สมาชิกศูนย์เรียนรู้
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ขยายผลสูช่ มุ ชนต่อไป โดยใช้คติประจ�ำใจ “ฟัง ให้มาก จด ให้จำ 
� ถาม ให้รู้ อ่าน ให้สนุก”
เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน
รวมทั้งในและต่างจังหวัด โดยการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิต
มีการบริหารจัดการระบบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมง ในสัดส่วนที่เหมาะสม การท�ำเกษตรจะหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้าง ด้วยการผลิตน�้ำหมักชีวภาพจากการเลี้ยงไส้เดือนดินใช้ฉีดพ่นป้องกัน
ศัตรูพืช พร้อมติดตั้งระบบน�้ำแบบหยดน�้ำ  เพื่อประหยัดแรงงาน เวลา ต้นทุน มีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม (GAP) หลังจากที่ทำ� ไร่นาสวนผสมแล้วรายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ�ำเภอหนองสูง รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสุขภาพ
เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน การท�ำอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ ต้องท�ำด้วยความรัก เอาใจใส่
ดูแลอย่างจริงจังและหาความรู้ใส่ตัว ในเรื่องการท�ำไร่นาสวนผสม การใช้ชีวิตแบบพอเพียงและการท�ำบัญชีครัวเรือน
ท�ำให้ตนและครอบครัวได้ทราบรายรับรายจ่ายและปรับวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“

1) น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชีพและด�ำรงชีวิตให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) มีความเสียสละ ท�ำงาน เพื่อครอบครัวและชุมชน มุ่งมั่นท�ำงาน
เพื่อให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดีแบบพอเพียง
3) ถ้าท�ำการเกษตรแล้วต้องลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรด้วย

”
■
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สสก.ที่ 4

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายศักดิ์ดา เขตกลาง
4 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35 หมู่ที่ 7 ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
: 08 4734 1807
E-mail
: sakdalndyza@gmail.com
ID Line
: 0847341807
Facebook
: sakda khetklang
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สูก่ ารพัฒนาด้านการเกษตร ด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการควบคุม ระบบน�้ำระบบปุ๋ย ลดต้นทุนในเรื่องของแรงงาน และใช้พื้นที่
ให้เหมาะสมให้เกิดการเกื้อกูลเชื่อมโยงระหว่างการผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้มี
ตลอดทั้งปี ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ให้หมุนเวียนสอดคล้องกันเป็นระบบ

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การน�ำนวัตกรรมการผลิตด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ สามารถ
ก�ำหนดควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านผลผลิต ด้านระบบ
ควบคุมแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การผลิตสารชีวภาพในรูป
แบบน�้ำหมักจุลินทรีย์มาใช้ในการลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อการท�ำมาตรฐานอินทรีย์
82

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาในด้านความรู้ เช่น การตลาดด้วยระบบออนไลน์ โดยบริษัท
ดีแทค การอบรมผู้ประกอบการSME โดย ม.อุบลราชธานี ธกส. ส�ำนักงานวิสาหกิจชุมชน และการอบรม star
ตลอดทั้ ง ยั ง มี ส� ำ นั ก งานเกษตรอ� ำ เภอ และส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด คอยให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ทางด้ า น
วิชาการ เงินทุน และตลาด เพื่อจ�ำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560
มีกลุ่มหน่วยงานเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มากกว่า 2,000 คน/ปี
และยั ง สามารถขยายผลสู ่ เ กษตรกรต้ น แบบ young smart farmer
สามารถน�ำองค์ความรู้ไปพัฒนาในด้านการเกษตรในรูปแบบศูนย์เรียนรู้
จ�ำนวน 6 แหล่งเรียนรู้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ สร้าง

อาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความสมดุล
และเกื้อหนุน ในระบบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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1) กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตในรูปแบบโรงเรือนอัจฉริยะด้วยมาตรฐานอินทรีย์
2) การจัดการผลผลิต : จัดการให้มีการควบคุมด้วยมาตรฐานอินทรีย์ ด้วยการจัดท�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดมาใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอ
3) การจัดการด้านการตลาด : การจัดการให้มีตลาดน�ำการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตลาดกรีน
มาร์เก็ต คูค่ า้ ลงบันทึก MOU รพ.อ�ำเภอ ตลาดโอทอป จัดจ�ำหน่ายผ่านช่องทางเครือข่าย เช่น เครือข่าย smart farmer,
young smart farmer เครือข่ายวิสาหกิจ และเครือข่าย SME และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค
หรือช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารการตลาดและการกระจายสินค้า

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสกลนคร
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นางสาววรางคณา หอมไสย
26 มีนาคม พ.ศ. 2526
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
ที่อยู่
: 197 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุง ต�ำบลส่องดาว
อ�ำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์
: 08 8731 7118
E-mail
: whxmsiy@gmail.com
ID Line
: 0887317118
Facebook
: วรางคณา หอมไสย
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การท�ำการเกษตรแบบเดิมใช้แรงงานคนเยอะ แรงงานไม่เพียงพอ ปัจจุบนั
มีการปรับปรุงวิธีการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทุ่นแรง
ในกระบวนการผลิต การเก็บเกีย่ ว และการแปรรูปผลผลิต เช่น รถไถนา เครือ่ งหยอดข้าว
รถด�ำนาเดินตาม รถเกี่ยวข้าว เครื่องสีข้าว เครื่องอัดฟาง และมีการจัดท�ำระบบน�ำ้
โดยใช้ทามเมอร์เป็นตัวก�ำหนดเวลาในการรดน�้ำ  และการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น�ำ้ หมักชีวภาพ การท�ำปุ๋ยหมัก โดยใช้วัตถุดิบที่มีในแปลง

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการท�ำระบบน�้ำในกระบวนการผลิต
สามารถลดรายจ่ายในการจ้างแรงงาน การมีเครื่องมือทุ่นแรง ท�ำให้กระบวนการ
ผลิตมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต และเพิ่มรายได้
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ให้กบั ครอบครัว และการผลิตน�ำ้ หมักชีวภาพ จุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสง ไตรโคเดอร์มา่
การท�ำปุย๋ หมัก ไว้ใช้เองเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และไม่ใช้สารเคมี ดีตอ่ สุขภาพ
ของคนในครอบครัวและผู้คนในชุมชน

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
1)
2)
3)
4)
5)

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต (www.google.com) และน�ำมาลงมือปฏิบัติและพัฒนาด้วยตนเอง
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานกับหน่วยงานราชการ
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
การเข้าร่วมสมาชิกแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับอ�ำเภอส่องดาว
เป็นศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การเป็นวิทยากรด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการถ่ายทอด
ความรู ้ แ ละการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร เป็ น จุ ด เรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน
ทั้งเกษตรกรมาติดต่อขอความรู้ด้วยตนเอง และมีหน่วยงานต่างๆ มาขอดูงาน
เป็นประจ�ำ  เป็นแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษีใหม่ การร่วมน�ำผลผลิตทางการเกษตร
ไปจัดนิทรรศการ และการน�ำผลผลิตทางการเกษตรไปช่วยในการจัดงานเทศกาล
ต่างๆ ในชุมชุน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ท�ำ

การเกษตร เพื่อความสุขและสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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1) กระบวนการผลิต : การผลิตข้าวอินทรีย์และขอรับรองมาตรฐาน การแบ่งพื้นที่ในการท�ำการเกษตรผสมผสาน
ทัง้ การปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากราคาผลผลิต ลดความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ให้สามารถเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
วางแผนการผลิตให้มีผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปี และมีการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ ต้นน�้ำ-ปลายน�้ำ  (การผลิต การแปรรูป
การจ�ำหน่ายจ�ำหน่าย)
2) การจัดการผลผลิต : การท�ำเกษตรผสมผสานจะมีผลผลิตหลากหลายมีผลผลิตจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ทั้งเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ผล และมีการแปรรูผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสามารถเก็บไว้ได้นานและเพิ่มมูลค่าการผลิต
3) การจัดการด้านการตลาด : วางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดน�ำการผลิต มีผลผลิตหมุนเวียนจ�ำหน่ายตลอดทั้งปี
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ มีตราสินค้าเป็นของตัวเอง การจ�ำหน่ายทัง้ ทีบ่ า้ น ในตลาดชุมชุน และการจ�ำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ทาง Line ทาง Facebook การส่งสินค้าเป็นพัสดุ

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดหนองคาย
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายนิคม ศรีษะ
8 กันยายน พ.ศ. 2504
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 87 หมู่ที่ 7 ต�ำบลเซิม อ�ำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์
: 08 3352 9987
ID Line
: 083-3529987
Facebook
: เกษตรกรคนนอนนา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2556

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การท�ำเกษตรผสมผสานน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนทางเกษตรกรรม เป็นหลักการและแนวคิดส�ำคัญทีน่ ายนิคม ศรีษะ Smart Farmer
ต้นแบบของจังหวัดหนองคาย ใช้เป็นแนวทางส�ำคัญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเอง องค์ความรู้ต่างๆ ที่น�ำมาปฏิบัติ
ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้รับ
ผ่านการศึกษาจากสื่อออนไลน์และน�ำปฏิบัติจริงในฟาร์มของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการที่จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและ
น�ำความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้นำ� ไปปฎิบัติตาม โดยมีหลักคิดและแนวทางปฏิบัติอยู่ 3 ประการ คือ
1) หลักการปลูกป่า 3 อย่าง คือ
		
l ป่ า ไม้ ใ ช้ ส อย ประกอบด้ ว ย การปลู ก ป่ า ไม้ ที่ เ ป็ น ไม้ เ บจพรรณต่ า งๆ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ป่ า ไม้ ทั่ ว ไปที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เช่น เห็ด ไข่มดแดง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในการเผาถ่าน จนได้ผลิตผลเป็นน�้ำส้มควันไม้
ที่ใช้ในการทดแทนการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและใช้เป็นสารไล่แมลงในการผลิตผักปลอดสารพิษในไร่นาของตน
		
l ป่ า กิ น ได้ ประกอบด้ ว ยไม้ ผ ลต่ า งๆ ที่ ป ลู ก รวมกั น ไว้ ใ นพื้ น ที่ 15 ไร่ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ โ ภคในครั ว เรื อ น
เป็นหลักผลผลิตที่เหลือก็จะขายในพื้นที่ใกล้เคียง
		
l ป่ า เศรษฐกิ จ จะเป็ น การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ เพื่ อ ทดแทนพื้ น ที่ ป ่ า เช่ น ยางพารา ปาล์ ม น�้ ำ มั น ต้ น ยางนา เป็ น ต้ น
เพื่อเป็นพืชหลักที่เน้นการสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว
2) ธนาคารอาหารครอบครัว เน้นการปลูกพืชที่เป็นแหล่งอาหารหลักให้ครอบครัว เช่น การท�ำนาข้าวปลอดสารพิษ
โดยเน้นการปลูก เพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อการทดสอบข้าวพันธุ์ใหม่ๆ และเลี้ยงสัตว์ที่ใช้บริโภคในครัวเรือนได้ เช่น การเลี้ยงปลา
การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็นต้น
3) ธนาคารน�้ำ  เน้นเรื่องการสร้างบ่อน�้ำ  ร่องน�้ำในบริเวณไร่นา วัตถุประสงค์หลัก เพื่อกักเก็บน�้ำในฤดูฝน น�ำไปไว้ใช้
ในฤดูหน้าแล้ง เพื่อให้เพียงพอต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชสวน ไม้ผลต่างๆ
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ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในไร่นา ประกอบด้วย การบริหารจัดการน�ำ 
้ การใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น น�้ำส้มควันไม้ เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการปลูกป่าและการปลูกพืชผสมผสาน ท�ำให้สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตด้านการเกษตร
หลากหลายชนิด เช่น จากการปลูกพืช จากการเลี้ยงสัตว์ จากการแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิตในเรื่องการ
ลดการใช้ปยุ๋ เคมีโดยใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ละสารชีวภัณฑ์ตา่ งๆ และยังมีการใช้สารจุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์แสงในการเพิม่ ผลผลิตน�ำ้ ยางในยางพารา

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในการเตรียมแปลง
ใช้เทคโนโลยีดา้ นการจัดการดินปุย๋ เข้ามาช่วยในด้านการลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ ผลผลิต
ในระยะเวลายาวนาน
2) การจัดการผลผลิต : มีการจัดการผลผลิตในไร่นาของตนเองโดยเน้นการใช้บริโภคในครัวเรือนและจ�ำหน่ายในตลาดใน
ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นรายวัน มีการแปรรูปผลผลิตจ�ำหน่ายเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการบริหารจัดการด้านการตลาดทีส่ ามารถบริหารจัดการเองในชุมชน โดยมีการพึง่ พาตลาด
ภายนอกให้น้อยที่สุด

สสก.ที่ 4

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

1) มีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการรับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐหลายๆ หน่วยงาน
2) ชอบสืบค้นข้อมูลหรือองค์ความรู้จากสื่อออนไลน์ เพื่อน�ำมาทดลองปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ของตนเอง และต่อยอดองค์ความรู้ใปสู่เกษตรกรใกล้เคียง
3) มีการสร้างเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐและเกษตรกรสาขาอืน่ ๆ ทีม่ กี ารด�ำเนินการ
ผลิตในรูปแบบเดียวกันหลายเครือข่ายทั้งด้านการผลิตพืช ป่าไม้ ไม้เศรษฐกิจ การจัดการ
ดินปุ๋ย เป็นต้น

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) การจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้วิถีการท�ำการเกษตรของตนเอง
เพื่อเป็นแนวทางในการยึดเป็นแนวทางในการท�ำการเกษตรของเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป
2) การเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ และของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถน�ำองค์ความรู้ที่มีอยู่ ขยายและถ่ายทอดความรู้ไปสู่
เกษตรกรรายอื่น ตลอดจนสร้างจิตส�ำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักในการด�ำเนินชีวิต

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มีปณิธาน

และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินชีวิตตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
และเป็นแบบอย่างให้พี่น้องเกษตรกรได้ดำ� เนินงานตามแนวทาง
ดังกล่าว โดยคาดหวังว่าครอบครัวและเพื่อนเกษตรกรในชุมชน
จะได้นำ� เป็นแนวทางในการท�ำการเกษตร เพื่อให้ครอบครัวสามารถ
ด�ำรงชีวิตแบบมีอยู่มีกิน ยั่งยืนด้านอาชีพ สุขภาพดี
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:

นายค�ำดี ไชยโพนงาม
7 มิถุนายน พ.ศ. 2503
มัธยมศึกษาตอนปลาย
179 หมู่ที่ 11 ต�ำบลนาดี อ�ำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
โทรศัพท์
: 08 7032 7223
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การผลิ ต พั น ธุ ์ ข ้ า วพั น ธุ ์ ห ลั ก แบบประณี ต เพื่ อ ป้ อ งกั น การกลายพั น ธุ ์
ของสายพันธุ์ข้าวนั้นๆ และรักษามาตรฐานของพันธุ์ข้าวให้มีพันธุ์ที่ดี ต้นข้าว แข็งแรง
มีภูมิต้านทานโรคที่เกี่ยวกับข้าว และให้ผลผลิตที่ดีขึ้น ข้อดีและประโยชน์ของการ
ปลูกข้าว เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หลัก การจ�ำหน่ายพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์หลัก จะได้ราคาที่
สูงกว่าท้องตลาดมากหรืออาจสูงกว่าข้าวเปลือก ประมาณ 10 - 15 เท่าต่อกิโลกรัม อายุการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต 3-4 เดือน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้น�้ำหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและช่วงอายุของพืช ทั้งนี้ภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดไร่ม่วงยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีและ
ลดต้นทุนการผลิต เช่น ให้ปุ๋ยและฮอร์โมนบ�ำรุงต้น การใช้ไตรโคเดอร์ม่าส�ำหรับป้องกันเชื้อราในท่อนพันธุ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เน้นคุณภาพ สร้างมาตรฐาน รู้จักใช้นวัตกรรม ดังนี้

		
l
การท�ำนาข้าวแบบประณีต เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หลัก หลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวพันธุ์สังข์หยด ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่

ข้าวพันธุ์ กข.6 ข้าวพันธุข์ า้ วเหนียวด�ำ ข้าวพันธุส์ นั ปาตอง เพือ่ ป้องกันการกลายพันธุ์ ของสายพันธุข์ า้ วนัน้ ๆ และรักษามาตรฐานของพันธุข์ า้ ว
ให้มีพันธุ์ที่ดี ต้นข้าว แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคที่เกี่ยวกับข้าว และให้ผลผลิตที่ดีขึ้น
		
l
การวางแผนการปลูกพืชล้มลุกหมุนเวียนตลอดปี เพื่อบริโภคและจ�ำหน่าย เช่น ผักสวนครัว พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว
ข้าวโพด และอื่นๆ
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l
การวางการปลูกพืชยืนต้น เพื่อจ�ำหน่ายผลผลิตและผลิตกิ่งพันธุ์ เช่น ไผ่ชนิดต่างๆ ฝรั่ง เชอร์รี่ญี่ปุ่น เลมอนยูเลก้า
กล้วย และอื่นๆ

		
l
การลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การลดการใช้ปุ๋ยโดยการการปรับปรุงสภาพดินโดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก และ

การลดใช้สารเคมี โดยการใช้น�้ำหมักและสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
2) การจัดการด้านการตลาด : ลูกค้ามีอยู่ทุกที่ โดยท�ำตลาดมี 3 ตลาด ดังนี้
		
l
ขายในแปลง โดยจะมีเกษตรกร บุคคลทั่วไปที่รู้จักมาซื้อผลผลิตที่แปลง
		
l
ขายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาดเกษตรกร ตลาดนัด ตลาดลานค้าชุมชน เป็นต้น
		
l
ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยให้ลูกชาย คือ นายวิสิษฐ์ ไชยโพนงาน ซึ่งเป็น Young Smart Farmer จังหวัด
หนองบัวล�ำภู เป็นผู้ด�ำเนินการจัดท�ำสินค้า ผลผลิตของสวนขายทางออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) การเสียสละเวลาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ของการผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก การขยายพันธุ์ต้นไม้ และหลักการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการท�ำการเกษตร
2) เน้นการท�ำเกษตรแบบประณีต ลดการใช้สารเคมี และผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
3) การท�ำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด
4) การน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (เน้นการใช้แรงงานสมาชิกในครอบครัว)
6) ยึดหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน�้ำ  เพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนหลังฤดูทำ� นา 2. ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 3. พืชผักสวนครัว และ 4. สระน�้ำ 
(เลี้ยงปลาในกระชัง)
7) การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลักมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว และ
เพื่อจ�ำหน่ายเพิ่มรายได้
8) เป็นผู้นำ� ในการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจ�ำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือน
9) มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นไม้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ส�ำหรับ

ผมภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นเกษตรกร และภูมิใจมากที่ได้
ประกอบอาชีพเกษตร และยิ่งมีความภูมิใจมากที่ได้เห็นสิ่งที่ตนเองปลูกตนเอง
สร้างมากับมือเจริญงอกงาม และสามารถเก็บจ�ำหน่ายมีแบรนด์เป็นของตนเอง
เพื่อขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
■
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สสก.ที่ 4

เมื่อก่อนท�ำการเกษตรแบบเชิงเดียว ยิ่งท�ำก็ยิ่งจนแถมยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2549 จึงได้ศึกษาการท�ำเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ท�ำเกษตรของตนเอง จึงท�ำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น
หนี้สินของครอบครัวลดลง และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ช่วงปี 2550 ก็ได้รับเลือกให้เป็นอาสาเกษตรกรหมู่บ้าน ท�ำให้มีโอกาส
ได้ไปศึกษาดูงานหลายๆที่จากหลายหน่วยงาน ช่วงปลายปี 2550 จึงได้ชักชวนคนในชุมชนที่มีแนวคิด คล้ายคลึงกันรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม
ขึ้นมาแบบหลวมๆ และมีกรมการข้าวอุดรธานี มาสอนให้ความรู้อยู่เป็นระยะในเรื่องการปลูกข้าว ผลิตข้าวพันธุ์หลัก เรื่องการ
ลดรายจ่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ต่อมาทางกลุ่มได้เห็นโอกาสของความยั่งยืน มั่นคงในอาชีพนี้ จึงได้ตกลงกันให้ท�ำการ
จดวิสาหกิจชุมชนในนาม กลุ่มผลิตภัณฑ์และแปรรูปข้าวอินทรีย์ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กว่าจะมาเป็น Smart Famer ที่ผ่านมาต้อง
ล้มลุกคุกคลาน ลองผิด ลองถูก ในการท�ำเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดมหาสารคาม
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่
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นายอธิภัทร ศรีวิเศษ
21 กันยายน พ.ศ. 2518
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
44 หมู่ที่ 7 ต�ำบลดงบัง อ�ำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์
: 06 5121 0225
ID Line
: 0651210225
Facebook
: ราชสีห์ น้อย
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การแก้ไขปัญหาดิน
l
ดินเค็ม ซึ่งเป็นปัญหาต่อการผลิตข้าวอย่างมาก เพราะท�ำให้ไม่ได้ผลผลิต
จากการเพาะปลูก ดินเค็มมีสาเหตุมาจากมีเกลือละลายอยู่ในดินมากเกินไป เมื่อปลูกข้าว
ท�ำให้ข้าวเกิดอาการขาดน�้ำ  และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป วิธีการ
แก้ไขคือ ใช้วิธีบ่มดิน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ไม่เผาตอซัง ใช้ฟางเป็นวัสดุคลุมดิน
โดยไม่ต้องไถกลบ เพราะการไถกลบเป็นการพลิกดินส่วนที่มีเกลือละลายอยู่ให้ขึ้นมาเจอ
กับแสงแดด เมื่อน�้ำในดินระเหยออกไป ยิ่งท�ำให้ดินเค็มมากขึ้น จึงต้องปล่อยให้ตอซัง
คลุมดินไว้และย่อยสลายตามธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูท�ำนาจึงไถกลบตอนที่มีน�้ำขัง น�้ำก็จะเจือจางเกลือที่อยู่ในดิน ท�ำให้ความเค็มของ
ดินลดลง ท�ำเช่นนี้ต่อเนื่องกัน จากที่ไม่ได้ผลผลิตข้าวเลย ปัจจุบันผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 400 กก./ไร่
l
ดินทราย เป็นดินที่มีการระบายน�้ำดีจนถึงดีเกินไป ไม่อุ้มน�้ำ  ท�ำให้ดินเก็บน�้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย
มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่ มาก มีธาตุอาหารน้อย เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย เมื่อท�ำการเพาะปลูกแล้วท�ำให้ได้ผลผลิตน้อย วิธีการแก้ไข
บ�ำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถไถกลบได้เลย ผลผลิตที่ได้จาก 300 กก./ไร่
เพิ่มขึ้นเป็น 450 กก./ไร่
l
ดินเหนียว แบ่งตามสีได้ 3 สี คือ ดินเหนียวขาว เหลืองและแดง โดยส่วนมากที่พบจะเป็นดินเหนียวขาว จะไม่แตกระแหง
ดินเกาะกันแน่น ปลูกพืชในฤดูแล้งพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ วิธีการแก้ไข ใช้แกลบช่วยในการให้ดินร่วนซุย และเสริมด้วยปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยพืชสด จากผลผลิตเดิมไม่ถึง 400 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 500 กก./ไร่
90

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดินรุกรัง เป็นดินที่เกาะกันไม่แน่น สามารถปลูกพืชได้แต่ขาดความอุดมสมบูรณ์ วิธีการแก้ไข เพิ่มธาตุอาหารจาก
ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และไถกลบตอซัง ผลผลิตจาก 400 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 500 กก./ไร่
l

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาดิน ท�ำให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้สภาพดินมีความอุดมสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูก
2) การน�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช้ในการท�ำการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว เป็นต้น ท�ำให้ลดต้นทุนการ
ผลิตในด้านแรงงาน
3) การผลิตข้าวแบบอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ท�ำให้ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ได้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ซึ่งเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย และมีการสืบค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต จากนั้นน�ำมาทดลอง เมื่อประสบผลส�ำเร็จแล้วจึง
น�ำไปใช้และขยายผลให้สมาชิกและเครือข่าย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) จัดอบรมให้กับสมาชิกใน ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย กลุ่ม Smart Farmer เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
และเกษตรกรทั่วไปได้รับความรู้ทางการเกษตรมากขึ้น
2) เกษตรกรสามารถน�ำไปปฏิบัติและได้ผลส�ำเร็จ
3) ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ จังหวัดมหาสารคามส่งเสริมการไถกลบตอซังหว่านปอเทือง เก็บเมล็ดจ�ำหน่าย เพือ่ แก้ปญ
ั หา
การเผาฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
4) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ ่ ม ผลิ ต พั น ธุ ์ เ หนี ย ว กข. ๖ และข้ า วหอมมะลิ ค รบวงจรร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานเกษตรอ� ำ เภอนาดู น
ศูนย์ข้าวขอนแก่น เพื่อจ�ำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มจ�ำนวน 20 ราย พื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่
5) ร่วมกับสมาชิกกลุ่มก่อตั้งฉางข้าวส่วนกลางหมู่บ้านเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปัจจุบันมีผลผลิตจ�ำนวน 10 ตันเศษ
เก็บไว้ เพื่อเป็นเสบียงส่วนกลางหมู่บ้านและไว้ใช้หากเกิดภัยพิบัติ ฝนแล้ง น�ำ้ ท่วม ต่อไป

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เพื่อ

แก้ไขปัญหาในการท�ำนา และช่วยให้สมาชิกเกษตรกร
ในหมู่บ้านและเครือข่ายเกษตรกรมีความรู้ และสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และสืบทอดอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน
■

”
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อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิตในแต่ละแปลงตามสภาพดิน และมุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของตลาด
2) การจัดการผลผลิต : ผลผลิตข้าวที่ได้จะน�ำมาจ�ำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ โดยมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อผลิต
และจ�ำหน่ายให้กับสมาชิกด้วยกันเองและบุคคลภายนอก ในราคา 20 บาท/กก.
3) การจัดการด้านการตลาด : การรวมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน และได้ความรู้จากศูนย์ข้าว เรื่องการคัดพันธุ์ปน การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว การสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว กระจายให้สมาชิกโดยการยืม อัตรายืม 10 กก. ต้องส่งคืนกลุ่ม 12 กก. และจ�ำหน่ายให้กับ
บุคคลภายนอก โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวจะมาจากสมาชิกในกลุ่ม รับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 2 บาท โดยมีการบริหารจัดการเงินกองทุน
ของกลุ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งกลุ่มมีการควบคุมคุณภาพอย่างดี เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ลูกค้าไว้วางใจ จากการ
สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ มีตลาดรองรับที่แน่นอน ใช้หลักการตลาดน�ำการผลิตจากความร่วมมือของสหกรณ์
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จังหวัดนครพนม
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ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
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นายสุขสันต์ พรรวงษ์
23 กันยายน พ.ศ. 2511
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 15/1 หมู่ที่ 4 บ้านกุดกุ่มน้อย ต�ำบลโนนตาล
อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์
: 06 4360 7223
ID Line
: 0643607223
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต
เครื่องหยอดปุ๋ยแบบสะพายหลัง

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

เครือ่ งหยอดปุย๋ แบบสะพายหลัง เป็นการใช้เครือ่ งทุน่ แรงซึง่ จากเดิมการใส่ปยุ๋ สับปะรดจะหยอดตามโคนต้น ต้องใช้เวลาในการ
เดินแต่ละแถว ต้องแบกถังปุ๋ยด้วยท�ำให้ปวดเมื่อย จึงมีแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการใส่ปุ๋ยให้เกิดความรวดเร็ว ลดระยะเวลาและ
เบาแรง โดยการเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป หาซื้อได้ง่ายไม่แพง ท�ำการทดลองใช้ในสวนสับปะรด หลังจากทดลองใช้ท�ำให้ลดระยะเวลา
ในการใส่ปุ๋ย สะดวกรวดเร็ว มีเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การถอนหญ้า ตรวจแปลงปลูก ตรวจโรค แมลงศัตรูพืช นอกจาก
นี้ยังท�ำให้ประหยัดแรงงานในการใส่ปุ๋ย เป็นการลดค่าแรงงานได้ อีกทั้งยังมีการขยายความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนที่สนใจเข้ามา
เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เครื่องหยอดปุ๋ยแบบสะพายหลังได้ฟรี และต่อยอดโดยการจ�ำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจแต่ไม่มีเวลา
ท�ำเครื่องหยอดปุ๋ยแบบสะพายหลัง สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การผลิตพืชทุกชนิดหากเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ดี
มีคณ
ุ ภาพจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต จึงได้เริม่ ต้นตัง้ แต่ขนั้ ตอนการคัดเลือกหน่อพันธุ์
ที่ใช้ปลูก ต้องมีขนาดหน่อพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคและแมลง มีขนาดสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ได้ผลผลิตออกพร้อมกัน ขนาดผลสม�่ำเสมอ ง่ายในการจัดการผลผลิต
2) การจัดการผลผลิต : การผลิตสับปะรดที่มีความเฉพาะได้รับการรับรอง
เป็นสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอท่าอุเทน มีการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
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การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) มีการสืบค้นข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ โดยการน�ำพันธุ์สับปะรดจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกในสวนพื้นที่อำ� เภอท่าอุเทน
ว่าจะให้ผลผลิตที่ความหวานฉ�่ำ  เช่นเดียวกับสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เช่น พันธุ์ตราดสีทอง พันธุ์นางแล เพื่อหาพันธุ์ที่ดีทีสุดเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และน�ำมาทดลองจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าว่าจะตรงตามความต้องการของ
ตลาดมากน้อยเพียงใด
2) การหาเครื่องทุ่นแรง เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน
3) การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานเครื อ ข่ า ยด้ า นการผลิ ต
เครือข่ายแปลงใหญ่สบั ปะรด เครือข่ายศูนย์เรียนรูเ้ พิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ�ำเภอท่าอุเทน สินค้าหลัก สับปะรด
4) เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน นอกจากนี้
ยังมีการเชือ่ มโยงเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ ลิตสับปะรดประเทศไทย ซึง่ มีเครือข่ายครอบคลุม
ทุกภาคของประเทศไทย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งใน
แต่ละปีได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับคนในชุมชนและบุคคล
ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรด GI โนนตาล เพื่อเป็นเครือข่าย
ให้กับผู้สับปะรดในพื้นที่ด้วย

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ท�ำ

”

การเกษตรด้วยใจรัก จะท�ำให้การท�ำการเกษตรประสบความส�ำเร็จ
ยั่งยืน เลี้ยงครอบครัวได้ มีความสุข พอใจในสิ่งที่ตนเองท�ำ
■
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เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มีการส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI
เพือ่ การส่งออก จึงต้องมีการวางแผนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันผลผลิตล้นตลาด
จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาการบั ง คั บ ให้ สั บ ปะรดออกดอกนอกฤดู โดยใช้ ส ารอี ที ฟ อน 52%
พ่นโดยใช้เครื่องพ่นสาร การใช้วิธีแบบพ่น ท�ำให้สารมีกระจายตัวอย่างทั่วถึง สม�่ำเสมอ
ประหยัดเวลาไม่ต้องหยอดทีละต้น และการพ่นจะมีประสิทธิภาพเนื่องจากการคัดขนาด
หน่อพันธุ์สับปะรดที่ขนาดสม�ำ่ เสมอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่เท่ากัน สะดวกต่อการพ่น
สารอีทีฟอน 52% ท�ำให้ผลผลิตออกก่อนสับปะรดตามฤดูกาล
3) การจัดการด้านการตลาด : สินค้าต้องดีและได้คณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ที่ลูกค้าต้องการ รสชาติหวานกรอบตามความต้องการของตลาด ท�ำให้มีลูกค้าประจ�ำมา
รับซือ้ ถึงหน้าสวน และมีการสัง่ จองล่วงหน้า ซือ้ เหมาสวนไว้กอ่ นและบังคับผลิตได้ออกก่อน
รายอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั มีสว่ นช่วยในการจัดการผลผลิตของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอท่าอุเทน
เมื่อประสบปัญหาสับปะรดล้นตลาด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ทั่วประเทศประสบปัญหา
ราคาสับปะรดตกต�ำ 
่ จ�ำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งจากเดิมจ�ำหน่ายได้กิโลกรัมละ 12 – 15 บาท ซึ่งนายสุขสันต์ พรรณวงศ์
ไม่ประสบปัญหาเนื่องจากจัดท�ำแผนการผลิต บังคับให้สับปะรดออกนอกฤดู จึงจ�ำหน่ายสับปะรดหมดก่อนที่สับปะรดในฤดูจะออก
แต่เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาเนื่องจากผลผลิตออกพร้อมกัน สับปะรดล้นตลาดราคาตกต�ำ 
่ นายสุขสันต์ พรรณวงศ์ ซึ่งเป็นประธาน
แปลงใหญ่สบั ปะรดท่าอุเทน จึงได้มกี ารประชุมหารือ เพือ่ หาทางแก้ไขปัญหา ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ
จัดหาสถานที่จ�ำหน่ายสับปะรด ท�ำให้เกษตรกรจ�ำหน่ายสับปะรด ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาหน้าสวน ท�ำให้เกษตรกร
ในพื้นที่มีความพึงพอใจในราคาจ�ำหน่ายสับปะรด

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเลย
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:

นายยงยุทธ ประวัง
31 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ประถมศึกษา
65 หมู่ที่ 6 ต�ำบลน�้ำหมาน อ�ำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
โทรศัพท์
: 08 1965 2077
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพจากวัสดุ
เหลื อ ใช้ ท างการเกษตร รวมทั้ ง การรั ก ษาสภาพความสดของสั บ ปะรดผลสด
โดยวิธีเก็บไม่ให้โดนน�้ำโดนแดด ให้รักษาสภาพสับปะรดไม่ให้สุกเร็วจนเกินไป
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเอามาท�ำ สับปะรดกวน
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ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยการใช้ น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพและสารชี ว ภั ณ ฑ์
ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและช่วงอายุของพืช ทั้งนี้ภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สับปะรดไร่ม่วงยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต เช่น ให้ปุ๋ยและฮอร์โมนบ�ำรุงต้น
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าส�ำหรับป้องกันเชื้อราในท่อนพันธุ์

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

แสวงหาความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรเครือข่าย และจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ของรัฐและเอกชนทีม่ าร่วมอบรม ประชุมวางแผนการผลิตและแปรรูปให้ความรูแ้ ก่สมาชิก รวมทัง้ แสวงหาความรูท้ างอินเตอร์เน็ต
และหนังสือ ส�ำหรับการเชือ่ มโยงเครือข่ายมีการรวมกลุม่ ผลิตในรูปของแปลงใหญ่สบั ปะรดไร่มว่ ง และเชือ่ มโยงเครือข่ายกิจกรรม
เช่น ศพก. /แปลงใหญ่ ท�ำให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น น�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
นายยงยุ ท ธ ประวั ง เรี ย นรู ้ อ ย่ า งจริ ง จั ง ในการวางแผนและการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกย่องให้เป็น
สมาร์ท ฟาร์มเมอร์สับปะรด เป็นเกษตรกรคนเก่งของ ธ.ก.ส. และครูบัญชีอาสา

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ พื้นที่

ปลูกสับปะรดมีขึ้น มีลง และการผลิตสับปะรดไร่ม่วงจึงเน้นไปที่
ผลิตเป็นผลไม้สด ไม่ได้ส่งโรงงาน ดังนั้นรสชาติของผลสับปะรดปัตตาเวีย
บ้านไร่ม่วง ต้องมีรสชาติถูกปากผู้ซื้อได้ชิมแล้วติดใจ จึงบอกปากต่อปาก
ส่วนหนึ่งน�ำไปเป็นของฝาก จึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น
■

”
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1) กระบวนการผลิต : ท�ำการปรับพืน้ ที่ ก�ำจัดวัชพืช และไถเตรียมทีด่ นิ
เพื่อท�ำการปลูกสับปะรด 1 ไร่ จะปลูก 5,000 ต้น จะปลูก ระยะ 40x50 ซม.
ให้ปยุ๋ และฮอร์โมนบ�ำรุงต้น ในการให้ฮอร์โมนควรให้ในตอนอุณหภูมไิ ม่เกิน 23 องศาฯ
และพ่นเป็นฝอยละเอียดที่สุด 3.การมัดรวบใบ เพื่อให้ผิวของผลสับปะรดไม่เสีย
2) การจัดการผลผลิต : การวางแผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรดไร่ม่วง เมื่อเกษตรกร
ปลูกสับปะรดเดือนมกราคม จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของปีถัดไป ทั้งนี้จะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับ
ความสมบูรณ์ของต้น หากต้นสมบูรณ์ดี ก็ท�ำให้ออกได้เร็ว เนื่องจากเกษตรกรทยอยปลูกและทยอยบังคับให้สับปะรด
ออกดอกต่างเวลากัน จึงมีผลผลิตวางจ�ำหน่ายทั้งปี
3) การจัดการด้านการตลาด : การพัฒนาผลิตคุณภาพผลผลิตและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน
โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปการจัดงานประจ�ำปี และสนับสนุนด้านอื่นๆอาทิ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อผู้ขายสองข้างทาง
และวางจ�ำหน่ายในตลาดสินค้าประชารัฐ และจ�ำหน่ายในกลุ่มเครือข่าย ศพก.

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุดรธานี
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ชาญชัย ค�ำวงษา
23 สิงหาคม พ.ศ. 2519
ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
41 หมู่ที่ 16 บ้านหายโศก อ�ำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์
: 08 6232 3645
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
2) การตรวจวิ เ คราะห์ ดิ น เพื่ อ ให้ รู ้ ค ่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งและ

ธาตุอาหารในดินและค่าความต้องการใช้ธาตุอาหารของพืช
3) ใช้พันธุ์อ้อยสะอาด ปลอดโรคใบขาว
4) การใช้ระบบการให้น�้ำในพื้นที่การเกษตร
5) การวางแผนการผลิตในฟาร์มให้มีรายได้ตลอดฤดูกาล ทั้งระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�ำ้ หมักชีวภาพ ปรับปรุงดินให้
อุดมสมบูรณ์ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
2) การตรวจวิ เ คราะห์ ดิ น เพื่ อ ให้ รู ้ ค ่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งและ
ธาตุอาหารในดินให้สามารถเลือกการใส่ปุ๋ยเหมาะสมต้องถูกสูตร ถูกเวลา
3) ใช้พันธุ์อ้อยสะอาด ลดการเกิดโรคใบขาว ลดปัญหาการใช้สารเคมี
และเพิ่ ม ผลผลิ ต อ้ อ ย สามารถขยายสู ่ พื้ น ที่ ก ารเกษตรในชุ ม ชนให้ เ ป็ น พื้ น ที่
อ้อยปลอดโรค
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4) การใช้ระบบการให้น�้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
5) การวางแผนการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ร ายวั น รายสั ป ดาห์

รายเดือนและรายปี

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

การศึ ก ษาข้ อ มู ล การปลู ก อ้ อ ยร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการที่ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
วิชาการและหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละต่างจังหวัด เช่น ศูนย์ขยาย
พันธ์ุพืชฯ ศูนย์วิจัยฯต่างๆส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
และกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอื่น

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
รวมกลุ่มตัดอ้อย รวมกลุ่มตัดสินใจ รวมกลุ่มกันซื้อปัจจัย รวมกันขายผลผลิต มีการขยายผลสู่ชุมชน
ในรูปแบบเครือข่ายการผลิต ระหว่างเกษตรกรเองและส่วนราชการผ่านโครงการต่างๆ ของทางราชการ

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ท�ำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสู่ชุมชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง
■

”
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1) กระบวนการผลิต : การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด โดยการเตรียมดิน
ไถดินให้ละเอียด 2 ครั้ง มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์อื่น พร้อม
ยกร่องกว้าง 140 เซนติเมตร รับพันธ์ออ้ ยเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ จากศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอุดรธานี มาขยายพันธ์
และคัดพันธุ์อ้อยจากแปลงที่ปลอดโรคมาให้สมาชิกช�ำข้อตา ปลูกระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 60 ถึง 70 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างแถว 140 เซนติเมตร เน้นให้สมาชิกกลุ่มทุกคนท�ำแปลงขยายพันธุ์คนละ 1 ไร่ กรณีปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์
แปลงพันธุ์ 1 ไร่ ปลูกได้ 8 ไร่ กรณีปลูกโดยใช้ต้นช�ำข้อตา ท่อนพันธ์ุ 1 ท่อน ช�ำได้ 10-12 ตา จะได้ต้นช�ำประมาณ 153,600 ต้น
ปลูกไร่ละ 1,6000 – 2,000 ต้น ปลูกได้ 76 ไร่ โดยในปีแรก เน้นสมาชิก 50 ราย และขยายสู่สมาชิกรอบข้างสัดส่วน 1 คน
ต่อ 4 คน รวมสมาชิก 250 คน โดยจะปลูกอ้อย เพื่อท�ำแปลงขยายพันธุ์ในเดือนธันวาคม ใช้ระบบน�้ำหยดในการบ�ำรุง
รักษาแปลง มีการเข้าส�ำรวจแปลงผลิตพันธุ์ เมื่ออ้อยอายุ 45 วัน 90 วัน และ 180 วันตามล�ำดับ เก็บผลผลิตได้เฉลี่ย
กอละ 8 ล�ำ พื้นที่ 1 ไร่ มีจำ� นวน 1,600 กอ น�้ำหนักเฉลี่ยล�ำละ 3.5 ก.ก.
2) การจัดการผลผลิต : การปลูกอ้อยสะอาดปลอดโรคได้ผลผลิต
เฉลี่ยไร่ละ 12.8 ตัน ขายเป็นท่อนพันธ์ุและต้นช�ำข้อตา ปีละ 70,000 ต้น ขายให้
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ราคาต้นละ 1 บาท เกษตรกรทั่วไป ต้นละ 3 บาท
3) การจัดการด้านการตลาด : การจ�ำหน่ายผลผลิตอ้อยแบ่งเป็น
อ้อยท่อนพันธ์ุ จ�ำหน่ายให้สมาชิกกลุม่ และเกษตรกรทัว่ ไป ผลิตอ้อยโรงงาน ขายให้
กับโรงงานน�ำ้ ตาลไทยอุดร ต�ำบลค�ำบง อ�ำเภอบ้านผือ

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางสุดจรัส พันกุล
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
215 หมู่ที่ 9 ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์
: 09 9931 9508
Facebook
: สุดจรัส พันกุล
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ได้น�ำเทคโนโลยีด้านการผลิตมาใช้ในการผลิต เช่น รถพ่นแอร์บัส
รถแทรกเตอร์ รถแทรกเตอร์พวงเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นปุ๋ย การให้ปุ๋ยทาง
น�้ำตามระบบการให้น�้ำในสวน ระบบการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีระบบจัดการ
การปลูกพืช เพื่อรองรับการใช้เครื่องจักร เพื่อลดการใช้แรงงานในอนาคต

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 30 %
เพิ่มผลผลิตได้ 20-40 %
ท�ำงานได้ตามแผนการผลิตที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้สะดวกรวดเร็ว
การน�ำนวัตกรรมมาใช้ท�ำให้ต้นทุนถูกกว่า ประสิทธิภาพดีกว่า
การบริหารจัดการภายในของสวนง่ายกว่าการใช้แรงงาน
สามารถก�ำหนดเวลาและควบคุมการผลิตได้

ด้านการบริหารจัดการ

สสก.ที่ 4

1) กระบวนการผลิ ต : ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต โดยใช้ วั ส ดุ ที่ มี
ในท้องถิ่น เช่น การใช้มะม่วงป่ามาท�ำต้นตอปลูกไว้และใช้ยอดพันธุ์ดี
เสียบยอดภายหลัง รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
ท�ำให้ลดต้นทุนการผลิตและได้ใช้กระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม GAP
2) การจัดการผลผลิต : ได้บริหารจัดการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและในช่วงราคาสูง โดยเริ่มการผลิตนอกฤดู ผลผลิตเริ่ม
เก็บเกี่ยวเมื่อความแก่ได้ 85% ได้ความแก่ของผลิตที่ตลาดต่างประเทศ
ต้องการ
3) การจัดการด้านการตลาด : ศึกษาข้อมูลการตลาดและความ
ต้องการของผู้ซื้อโดยมีการติดต่อสั่งจองปริมาณก่อนท�ำการผลิต ช่องทาง
การจ�ำหน่ายผลผลิตของกลุ่มจะส่งให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศและ
ผู้ส่งออกต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เกาหลี

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเข้าร่วมอบรมการหลักสูตร
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ลกเปลีย่ นความรูก้ บั เครือข่าย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นพืน
้ ทีไ่ ม่เหมาะสมและพืน้ ทีป่ ลูกพืชเชิงเดีย่ วทีร่ าคามีความผันผวน มาปลูกมะม่วง

เพื่อสร้างรายได้และมีความยั่งยืน
2) การอบรมให้ความรู้เกษตรกรและเครือข่ายในการผลิตมะม่วง เพื่อการค้าและส่งออก
3) การบริหารจัดการด้านการตลาดให้กับสมาชิก
4) รวบรวมสมาชิกจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออก ต.ส�ำราญ เพื่อให้กลุ่มบริหารจัดการได้ดีขึ้น
และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสมาชิก

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ สร้าง

เศรษฐกิจในชุนชนให้มีรายได้ที่ดี ผลิตอาหารมีคุณภาพ
ปลอดภัย น�ำความรู้ด้านการเกษตร และนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาปรับใช้กับชุมชน ผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดน�ำการผลิต
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดตรัง

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายเชื่อง เพชรเล็ก
3 เมษายน พ.ศ. 2494
มัธยมศึกษาตอนต้น
ส�ำนักส่งงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 90 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองตรุด อ�ำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
โทรศัพท์
: 08 7463 5580
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การปลูกสละ มังคุด ลองกอง ไผ่หวาน เป็นพืชร่วม/พืชแซม
ในสวนยางพารา
2) การขยายพันธ์ผักเหมียง ด้วยการตอนกิ่ง เพื่อจ�ำหน่าย
3) การท�ำปศุสัตว์/ประมง เพื่อเสริมรายได้
4) การใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การปลูกสละ มังคุด ลองกอง ไผ่หวาน และผักเหมียง เป็นพืชร่วม/
พืชแซม ในสวนยางพารา จากสถานการณ์ราคายางตกต�ำ่ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
จึงได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อทดลองใช้พื้นที่ในสวนยางพารา
ของตนเองให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการปลูกพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ สละ
มังคุด ลองกอง ไผ่หวาน และผักเหมียง ในสวนยางพารา ซึ่งตลอดหลายปี
ที่ ผ ่ า นมาพื ช ทุ ก ชนิ ด ได้ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ที่ น ่ า พอใจ แต่ พื ช ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ดี ที่ สุ ด คื อ
ผักเหมียง เพราะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถช�ำกิ่ง เพื่อขาย
ต้นพันธุ์ได้ราคาดีอีกด้วย ท�ำให้เกิดรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
งเสริมการเกษตร
102 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยการขยายพั น ธ์ ผั ก เหมี ย งด้ ว ยการตอนกิ่ ง เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยนั้ น
ควรตอนจากต้ น หรื อ กิ่ ง กระโดงที่ ไ ม่ อ ่ อ นหรื อ แก่ จ นเกิ น ไป โดยสั ง เกต
เปลือกของกิ่งควรมีสีนำ�้ ตาลอมเขียวเล็กน้อย การควั่นควรควั่นให้ชิดกับข้อ
รอยควั่นมีระยะห่างกันเท่ากับเส้นรอบวงของต้นหรือกิ่งที่จะตอน เมื่อควั่น
เสร็จแกะเปลือกขูดเนื้อเยื่อเจริญออกให้หมด ใช้ขุยมะพร้าวแช่น�้ำจนอิ่ม
ใส่ถงุ พลาสติกผูกปากถุง กรีดถุงจากก้นถึงปากถุงน�ำมาหุม้ ทีร่ อยควัน่ ผูกเชือก
หัวท้ายให้แน่น หมัน่ ตรวจดูความชืน้ อย่าปล่อยให้แห้ง รากจะงอกภายในเวลา
ประมาณ 2 - 3 เดือน จึงสามารถออกจ�ำหน่าย และลงดินปลูกได้ นอกจากนี้ภายในสวนเกษตรผสมผสาน ยังมีการ
ปลูกพืชผักสวนครัว การท�ำปศุสัตว์ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และการท�ำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ จากการสังเกต การเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จรา
ยอื่นๆ และน�ำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการผลิต สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การเป็นเกษตรกรต้นแบบทีล่ งมือปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นแบบอย่าง มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร
หรือผูท้ สี่ นใจ ปัจจุบนั เป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เกษตรกรผูส้ นใจ และเป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรูก้ ารตอนกิง่ ช�ำผักเหมียง แก่เกษตรกรผูร้ ว่ มโครงการเกษตรยัง่ ยืน 1 (โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน)

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ท�ำ

ทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
ตามรอยวิถีเกษตรพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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สสก.ที่ 5

1) กระบวนการผลิต : ใช้การปลูกพืชที่หลากหลาย โดยมีรายได้จากการปลูกยางพาราเป็นรายได้หลัก
ปลูกพืชร่วม/พืชแซม ท�ำเกษตรผสมผสาน ปศุสตั ว์และประมง เป็นรายได้เสริม ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของผลผลิต
ใช้แรงงานในครัวเรือน มีการจัดการฟาร์ม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) การจัดการผลผลิต : ด�ำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชแต่ละชนิดตามระยะเวลาการเจริญเติบโต
โดยการเก็บเกี่ยวพืชทุกชนิดจะใช้แรงงานในครัวเรือน
3) การจัดการด้านการตลาด : ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้ทุกวัน คือ ผักเหมียง ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน
และนอกจากนี้ยังน�ำไปขายในตลาดท้องถิ่น ส่วนกิ่งผักเหมียงที่ตอนขายก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในสวนเช่นกัน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนราธิวาส
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายประทีป ทิตพุฒ
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
66/5 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตันหยงมัส อ�ำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์
: 08 9975 5542
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การน�ำความรูเ้ รือ่ งการผลิตปุย๋ ผสมตามค่าวิเคราะห์ดนิ มาประยุกต์ใช้ในแปลง เพือ่ เป็นการลดต้นทุนด้านการผลิต
มาประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตร ท�ำให้สามารถลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าการผลิตด้านปุ๋ยลงไร่ละ 1,300 บาท เมื่อมีการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่า
วิเคราะห์ดิน
การน� ำ ผลผลิ ต เหลื อ ใช้ ม าประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด
และเป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั ตนเอง เช่น การน�ำผลลองกองทีต่ กเกรดแปรรูป
เป็นน�ำ้ ส้มลองกอง เพื่อการเก็บรักษาที่นานขึ้น และสร้างรายได้

งเสริมการเกษตร
104 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การน�ำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยผสมตามค่าวิเคราะห์ดินมาประยุกต์ใช้ในแปลง เป็นการลดต้นทุนการผลิต
ให้กับแปลง และพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และเป็นการลดรายจ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการแสวงหาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ตลอดเวลา เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีต่ นเอง ทัง้ ศึกษาจากระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ ระบบออนไลน์ หนังสือทางวิชาการ และส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็ น แปลงต้ น แบบให้ เ กษตรกรหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ค วามสนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานในพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และตอบ
ข้อซักถาม ปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจด้วยตนเอง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ปลูก

ทุกอย่างที่กินได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลาน
■

”
Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิตในแต่ละชนิดพืชให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด
2) การจัดการผลผลิต : มีการจัดการผลผลิต โดยเริม่ ตัง้ แต่เตรียมพันธุ์ การปลูกทีแ่ บ่งพืน้ ทีท่ ดี่ แี ละเหมาะสม
จัดท�ำปฏิทินการผลิต การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการจัดการด้านการตลาด โดยมีตลาดขายตรงล่วงหน้าผ่านช่องทาง
สื่อออนไลน์ และจ�ำหน่ายผลผลิตทางช่องทางโซเชียลต่างๆ

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพัทลุง

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสมศักดิ์ ทองใส
27 มกราคม พ.ศ. 2505
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
144/1 หมู่ที่ 15 ต�ำบลควนมะพร้าว
อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์
: 08 1608 9416
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย ์ ใ นแปลง ได้ แ ก่ การท� ำ นาข้ า วอิ น ทรี ย ์
ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน และปลูกไม้ผลผสมผสานอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ น�้ำหมักชีวภาพ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การปลูกข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ และไม้ผลอินทรีย์ โดยใช้
ปุย๋ คอก เศษพืช และเศษอาหารจากในสวนมาหมัก และใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ค่าก�ำจัดวัชพืช
และค่ า สารเคมี ป ้ อ งกั น ก� ำ จั ด โรคและแมลง เพิ่ ม ผลผลิ ต และผลผลิ ต มี
ราคาสูงขึ้น
2) วางแผนการจัดการน�้ำ เพือ่ การเกษตรตลอดปี โดยการขุดร่องน�้ำ
และการขุดสระน�ำ้ เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ในการเกษตร และเลีย้ งปลาในร่องสวน
และในสระ

งเสริมการเกษตร
106 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) มีการหาความรู้เพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้ของหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ
2) เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย และเป็นวิทยากรด้าน
การท�ำไร่นาสวนผสม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ และผู้เข้ามาศึกษาดูงาน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เปิดศูนย์เรียนรู้
2) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
3) เกษตรกรมาศึกษาดูงาน และน�ำกลับไปปรับใช้ในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ของตนเอง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ด�ำเนินการ

ท�ำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยการ
ท�ำการเกษตรในพื้นที่ที่จ�ำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยึดหลัก
การด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
■
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1) กระบวนการผลิต
		
l
ยึดหลักแนวทางทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน
ในพื้นที่ 4.5 ไร่ ขุดสระน�้ำและร่องน�ำ้ 0.5 ไร่ ส�ำหรับใช้น�้ำตลอดปีและเลี้ยง
ปลาแบบธรรมชาติ ท�ำนา 2 ไร่ ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 0.5 ไร่ปลูกพืชผัก
0.5 ไร่ เลี้ยงวัวและไก่ 0.5 ไร่ และที่อยู่อาศัย 0.5 ไร่
		
l
เน้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
และจัดกิจกรรมการเกษตรแต่ละกิจกรรมที่เกื้อกูลกัน ไม่ท�ำลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
		
l
ผลิตให้มีรายได้ต่อเนื่องของกิจกรรมทั้งปี
2) การจัดการผลผลิต
		
l
มีพืชหลากหลายชนิด และให้ผลผลิตตลอดปี
		
l
ผลผลิตคัดตามขนาดและคุณภาพ
3) การจัดการด้านการตลาด
		
l
ผลผลิตข้าว พืชผัก และไม้ผล จ�ำหน่ายผลผลิตโดยตรงกับผู้
บริโภค (ตลาดพื้นบ้าน) และมีพ่อค้ารับซื้อที่สวน
		
l
มีการจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสงขลา

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายนิวัฒน์ เนตรทองค�ำ
10 กันยายน พ.ศ. 2514
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
89/2 หมู่ที่ 7 ต�ำบลทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์
: 08 7390 7426
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

สามารถน�ำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี และภูมิปัญญา มาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
จากการท�ำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว รายได้ทั้งหมดของครอบครัวจึงมาจากการท�ำสวนยาง เพียงอย่างเดียว
หากช่วงไหนราคายางพาราตกต�่ำส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอ จนต้องกู้หนี้ยืมสิน เป็นอย่างนี้เรื่อยมา
จนเมือ่ ปี พ.ศ. 2557 ได้มโี อกาสอบรมกับหน่วยงานส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานอืน่ ๆ
ในเรื่องการท�ำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมรายได้
ในสวนยางพารา การลดต้นทุนการผลิต การจัดท�ำแผนการผลิต จนได้แนวคิดมาปรับเปลี่ยนการผลิตของตนเอง
โดยการโค่นยางบางส่วนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน�้ำว้า เป็นต้น ช่องว่างระหว่าง
ต้นกล้วย ปลูกผักกูด ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านยอดนิยมของคนใต้ ระหว่างสวนยาง เลี้ยงหมูหลุม และปลูกพืชเสริม
ที่สามารถขึ้นได้ในที่ร่ม เช่น ลองกอง ไผ่ ผักเหรียง ชะอม มะนาว รอบสวนปลูกไม้ใช้สอย และเลี้ยงปลาในสระ
ที่ขุดกักเก็บน�้ำไว้ นอกจากนี้มีการน�ำเทคโนโยยีในการลดต้นทุนการผลิต เช่น การผลิตปุ๋ยใช้เอง การผลิตสารป้องกัน
และก�ำจัดศัตรูพืชใช้เอง เป็นต้น

งเสริมการเกษตร
108 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

สามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรให้เกื้อกูลกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ เช่น
1) เลี้ยงหมูหลุมในสวนยาง นอกจากมีรายได้เพิ่มจากการขายแล้ว มูลของหมูที่เลี้ยงแบบหมูหลุม ใช้เป็นปุ๋ย
ให้พืชในสวน สามารถลดต้นทุนได้ปีละ 15,000 - 20,000 บาท
2) ปลูกกล้วย นอกจากจะขายผล หน่อกล้วย เพิม่ รายได้แล้ว ต้นกล้วยทีเ่ ก็บเกีย่ วผลแล้วน�ำไปเป็นวัตถุดบิ หลัก
ในการเลี้ยงหมูหลุม สามารถลดต้นทุนได้ ปีละ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
3) เลี้ยงผึ้ง นอกจากการขายผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ช่วยในการผสมเกสรพืชในสวนให้สามารถให้ผลผลิตดี
4) ผลิตสารชีวภาพ เพื่อป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชใช้เองทั้งจากค�ำแนะน�ำชองทางราชการและศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง สามารถลดต้นทุน ปีละ ประมาณ 5,000 บาท

ด้านการบริหารจัดการ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
จากความส�ำเร็จดังกล่าว ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้คดั เลือก
ให้สวนนายนิวฒ
ั น์ เนตรทองค�ำ เป็นศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้ และน�ำไปปรับ
เปลี่ยนแนวทางการท�ำการเกษตร จากปลูกยางเพียงอย่างเดียว มาเป็นการเกษตร
แบบผสมผสานส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรจากจังหวัด
สงขลาและต่างจังหวัดทั่วประเทศได้มาศึกษาเรียนรู้เป็นจ�ำนวนมากและ
ต่อเนื่อง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เป็น

เกษตรกรมืออาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ท�ำการเกษตรด้วยความภาคภูมิใจ
■

”
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1) กระบวนการผลิต : ปรับเปลีย่ นจากการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว สวนยางพาราเพียงอย่างเดียว มาท�ำการเกษตร
แบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชา
2) การจัดการผลผลิต
		
l มีการวางแผนการผลิตให้มร
ี ายได้รายวัน จากผักกูด พืชผัก มะนาว รายสัปดาห์ จากการขายพันธุก์ ล้วย
พันธุ์ผักกูด รายเดือน จากการขายผลผลิตกล้วย ราย 3 เดือน จากการขายน�้ำผึ้ง ราย 6 เดือน จากการขายสุกร
และรายปี จากการขายปลา ลองกอง เป็นต้น
		
l สร้างรายได้เพิ่ม จากเดิมรายได้จากสวนยางอย่างเดียว (10 ไร่) 108,000 บาท/ปี ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยน
การผลิต โดยโค่นยางพารา 3 ไร่ เพื่อปลูกพืชเสริมตามแนวทางเกษตรผสมผสาน ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น
865,500 บาท/ปี
3) การจัดการด้านการตลาด : เนื่องจากการบริหารจัดการวางแผนการผลิตท�ำให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ขายผลผลิต ต้นพันธุ์ ผ่านสื่อออนไลน์ จนเป็น
ที่สนใจของเกษตรกรทั้งในจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อต้นพันธุ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดปัตตานี
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายดลรอมาน สาเมาะบาซา
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2504
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 96 หมู่ที่ 6 ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์
: 08 1969 4915
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) เลือกท�ำเลปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีและน�้ำดี โดยเลือกปลูกทุเรียนในต�ำบล
ทรายขาว เพราะเป็นพื้นที่เชิงเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ในฤดูฝนน�้ ำฝนจะน�ำพา
ตะกอนดิน อินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหาร จากบนภูเขาลงมาสู่บริเวณเชิงเขาเบื้องล่าง ท�ำให้ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การปลูกพืชโดยเฉพาะไม้ผล ส่งผลให้ผลผลิตมีรสชาติดี
2) เลือกใช้ทเุ รียนพันธุด์ ี โดยใช้ตน้ ตอพันธุพ์ นื้ เมืองทรายขาวทีม่ คี วามแข็งแรง |
ต้านทานโรคสูง รสชาติหวานมัน มีกลิ่นเฉพาะตัว และใช้กิ่งพันธุ์ (ทาบกิ่ง) ทุเรียน
พันธุ์หมอนทองที่นิยมปลูกในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรรุ่นแรกน�ำต้นพันธุ์ดีที่ขยายพันธุ์ในภาชนะดินเผาจากเมืองนนทบุรี มาปลูกในพื้นที่
3) ใช้วิธีการปลูกแบบเสริมราก เพื่อความแข็งแรงต้านทานลม และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ท�ำให้ลดผลกระทบความ
เสียหายของต้นทุเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้จากพายุลมแรงในฤดูฝน
4) การปลูกแบบกึ่งธรรมชาติ โดยการรักษาวัชพืชไว้ ท�ำให้รากวัชพืชชอนไชยึดเกาะในดินท�ำให้ดินร่วนซุย ป้องกันหน้าดิน
ถูกชะล้างพังทลาย ช่วยรักษาความชื้นในดินให้ไกล้เคียงกับธรรมชาติ
5) ใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างการให้ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารอย่างรวดเร็ว
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหารยาวนานกว่า โดยหลังจากให้ปุ๋ยเคมี 2 สัปดาห์ เกษตรกรจะ
ตัดหญ้ารอบทรงพุ่ม เพื่อให้หญ้าไปกลบปุ๋ยเคมี และย่อยสลายตามธรรมชาติ และให้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย
เพิ่มธาตุอาหารอย่างช้าๆ ให้พืชน�ำไปใช้ได้ยาวนานกว่าปุ๋ยเคมี
6) ใช้วิธีการช่วยผสมเกสรทุเรียนในวลากลางคืน เพื่อให้ทุเรียนติดผลดี และมีเนื้อเต็มพู รูปทรงสวยตามตลาดต้องการ
7) ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
8) ไม่ตัดผลทุเรียนทั้งต้นในคราวเดียว แต่ใช้วิธีการตัดผลทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสม 3-4 ครั้ง เพื่อไม่ให้
ต้นทุเรียนโทรม
งเสริมการเกษตร
110 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มผลผลิต
1) ใช้วธิ กี ารปลูกแบบเสริมราก ท�ำให้ตน้ ทุเรียนโตเร็ว แข็งแรง ได้ผลผลิตดี และ
มีผลผลิตได้ยาวนาน ไม่ต้องปลูกซ�้ำหลายรุ่น
2) ใช้วิธีการช่วยผสมเกสรทุเรียนในวลากลางคืน ท�ำให้ทุเรียนติดผลดี และมี
เนื้อเต็มพู ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 ลูกทุเรียนมีรูปทรงกลมสวยไม่บิดเบี้ยว
ตรงตามความต้องการของตลาด
3) ใช้ปุ๋ยเคมีตามสูตรและช่วงเวลาตามค�ำแนะน�ำ โดยใช้สลับกับปุ๋ยอินทรีย์
ท�ำให้ลดต้นทุนค่าปุย๋ ได้มาก อีกทัง้ การรักษาวัชพืชไว้ยงั เป็นการคงความชืน้ ในดิน สามารถ
ลดต้นทุนการให้น�้ำแก่ต้นทุเรียนได้
ด้านการลดต้นทุน
1) ใช้วิธีการปลูกทุเรียนแบบกึ่งธรรมชาติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน ทั้งยังมีการรักษาวัชพืชไว้ เพื่อคง
ความชื้นและดินร่วนซุย ท�ำให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
2.) การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ธรรมชาติ ทั้งยังมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

ด้านการบริหารจัดการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทุเรียนของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน
ต�ำบลทรายขาว และสมาชิกผูผ้ ลิตทุเรียนแปลงใหญ่ ให้ได้ผลผลิตเกรดพรีเมีย่ มในนาม ทุเรียนทรายขาวพรีเมีย่ มแปลงใหญ่ โดยเกษตรกร
ได้เดินทางไปอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการผลิตทุเรียนในหลายๆ จังหวัด เป็นประจ�ำตลอดปี

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การเป็นวิทยากรการพัฒนาคุณภาพทุเรียนหมอนทองทรายขาวพรีเมี่ยม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแปลงใหญ่ กิจกรรม
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไม้ผล เป็นต้น ท�ำให้เกษตรกรข้างเคียงทัง้ ในต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ได้รบั การ
ปรับปรุงรูปแบบการดูแลสวนทุเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เกษตรกร

มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการพัฒนาผลผลิตทุเรียน
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีรสชาติดี ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรข้างเคียงอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อการผลิตผลผลิตทุเรียนที่ผู้บริโภคเชื่อถือในวงกว้าง
■
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สสก.ที่ 5

1) กระบวนการผลิต : มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามสูตรและช่วงเวลาตามค�ำแนะน�ำ โดยใช้สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์วัชพืช
ไว้รักษาความชื้นในดิน และการช่วยผสมเกสรทุเรียนในวลากลางคืน เพื่อเพิ่มผลผลิต
2) การจัดการผลผลิต : ใช้วิธีการตัดผลทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสม 3 - 4 ครั้ง เพื่อไม่ให้ต้นทุเรียนโทรม และท�ำให้
ได้ผลทุเรียนที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป
3) การจัดการด้านการตลาด : คัดเกรดทุเรียน เพื่อจ�ำหน่าย ผ่านศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ท�ำให้ได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดยะลา
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
: นายดอเล๊าะ สะตือบา
วัน เดือน ปีเกิด
: 20 มีนาคม พ.ศ. 2505
การศึกษา
: ประถมศึกษาปีที่ 4
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านซีเซ๊ะ
ที่อยู่
: 101 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบาโร๊ะ อ�ำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์
: 08 1096 9047, 06 3081 1731
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต
1)
2)
3)
4)
5)

การปลูกสละอินโดร่วมกับยางพารา
การแยกหน่อสละอินโดต้นตัวเมีย
การคัดเมล็ดพันธุ์สละอินโดที่ดี
การให้น�้ำด้วยระบบสปริงเกอร์
การใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การปลูกสละอินโดร่วมกับยางพารา เนื่องจากสถานการณ์ราคายาง
ตกต�่ำ และมีแนวคิดในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สละอินโดจึงเป็น
ทางเลื อ กหนึ่ ง เพราะความประทั บ ใจในความล่ อ นและความกรอบของเนื้ อ
สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ใ นสภาพที่ มี ร ่ ม เงา จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน� ำ สละอิ น โด
มาปลูกร่วมในสวนยางพารา โดยน�ำมาปลูกในระหว่างแถวยางพารา ในช่วง
ระยะห่าง 8 เมตร จะท�ำการปลูกสละอินโด จ�ำนวน 3 ต้น
2) การแยกหน่อสละอินโดต้นตัวเมีย โดยการคัดเลือกหน่อที่แตกออก
จากต้นสละอินโดตัวเมียที่มีรากงอก มีใบอ่อน ตัดทางใบออกครึ่งทาง เพื่อลดการ
คายน�้ำ ตัดแยกหน่อออกจากต้นแม่โดยใช้เหล็กคม น�ำไปช�ำในดินที่ชื้นในที่ร่ม
ใช้เวลา 2 เดือน สามารถน�ำขึ้นมาช�ำต่อในถุง เพื่อจ�ำหน่าย หรือน�ำลงปลูกในดิน
งเสริมการเกษตร
112 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) การคัดเมล็ดพันธุส์ ละอินโดทีด่ แี ละการขยายพันธุด์ ว้ ยเมล็ด โดยการ
คัดเลือกเมล็ดสละอินโดทีม่ ขี นาดใหญ่ สมบูรณ์เต็มที่ จากต้นทีม่ ผี ลดกและรสชาติดี
น�ำมาผึ่งลมให้แห้งประมาณ 7 วัน และน�ำมาเพาะลงถุงด�ำ วางในที่ร่มใช้เวลา
ประมาณ 8 เดือน จึงสามารถน�ำมาปลูกลงดิน
4) การให้นำ�้ ด้วยระบบสปริงเกอร์ โดยการเดินระบบน�ำ้ ในแปลงสละอินโด
และสูบน�ำ้ จากบ่อปลาขึน้ มาใช้ ซึง่ จะมีการให้นำ�้ สละอินโดวันละ 1 - 2 ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั
สภาพภูมิอากาศ
5) การใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน โดยการน�ำเศษผักในแปลงมาท�ำ
ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้กับต้นสละอินโด การใช้ขี้ไก่ที่เลี้ยงใส่ในกระสอบมาวางไว้ทั่วแปลง
สละอินโด และการผลิตน�้ำหมักนมสด เพื่อน�ำมาใส่ให้ต้นสละในเดือนสุดท้าย
จ�ำนวน 3 ครั้ง ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ด้านการบริหารจัดการ

สสก.ที่ 5

1) กระบวนการผลิต : มีการจดบันทึกวันที่ท�ำการผสมเกสรแต่ละช่อ
และวันเก็บเกี่ยวผลผลิตล่วงหน้า ซึ่งใช้ระยะเวลา 150 วัน นับจากวันที่ผสมเกสร
เพื่อคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่จะส่งให้ลูกค้า
2) การจัดการผลผลิต : เมือ่ มีการเก็บเกีย่ วสละอินโดแล้ว จะด�ำเนินการ
จัดส่งให้ลูกค้าที่มีการสั่งจองล่วงหน้าทันที ใช้การขนส่งด้วยเคอร์รี่ โดยปริมาณ
สละอินโดที่เก็บเกี่ยวจะสอดคล้องกับปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการจ�ำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
โดยการรับจองล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ�ำ และมีลูกค้าใหม่ที่มาจาก
การบอกต่อ และมีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ จากการสังเกต การเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จรายอื่นๆ และน�ำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่าง มีความ
พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ เปิดโอกาสให้เกษตรกร
ทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ เ ข้ า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ ละดู ง าน ณ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ท�ำให้เกิดการขยายผลอย่างรวดเร็ว
และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ท�ำอาชีพการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสตูล
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายประเวช ทองดี
27 มกราคม พ.ศ. 2503
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
82/2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลควนกาหลง อ�ำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
: 09 7326 7487
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) “ลดต้นทุนด้วยการขยายพันธุเ์ อง” นายประเวช ทองดี มีแนวคิดในการ
ท�ำการเกษตรว่า หากจะปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพดี เรื่องพันธุ์ที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส�ำคัญมากที่จะท�ำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ใช้วิธีการขยายพันธุ์เอง
เพือ่ ให้ได้พนั ธุท์ ตี่ รงกับความต้องการและเป็นพันธุท์ แี่ ท้จริง ไม่ประสบปัญหาในการ
ซือ้ พันธุท์ ไี่ ม่ทราบแหล่งทีม่ า การทาบกิง่ เป็นวิธกี ารขยายพันธุท์ ใี่ ห้ได้ตน้ พันธุด์ ซี งึ่ มี
ลักษณะทางสายพันธุเ์ หมือนต้นแม่วธิ หี นึง่ โดยกิง่ พันธุด์ จี ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นล�ำต้นของ
ต้นพืชใหม่ ส่วนต้นตอทีน่ ำ� มาทาบติดกับกิง่ ของต้นพันธุด์ จี ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นระบบราก
เพื่อหาอาหารให้กับต้นพันธุ์ดี วิธีการเลือกยอดพันธุ์ดี ควรเลือกยอดที่ยังไม่คลี่จาก
กิ่งกระโดง ความยาว 5 – 7 เซนติเมตร ข้อดีของวิธีการทาบกิ่ง/เสียบยอด ช่วยให้
ได้ผลผลิตเร็วกว่าปกติอย่างน้อย 1 ปี
2) การใช้ควันไฟไล่แมลง มาจากแนวคิดต้องการท�ำสวนไม้ผลให้ปลอดภัย
จากสารพิษ ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของควันไฟ
ไล่แมลง สามารถไล่แมลงประเภทปากดูดต่างๆ เช่น ผีเสื้อมวนหวาน และผีเสื้อกลางคืนชนิดอื่นๆ ตลอดถึงยุง โดยไม่จําเป็น
ต้องใช้สารเคมีอื่นๆ เลย และผลพลอยได้จากการใช้ควันไฟไล่แมลง คือ ท�ำให้สัตว์ชนิดอื่นๆ ไม่มาท�ำความเสียหายให้กับสวน
อีกด้วย เช่น กระรอก ลิง เป็นต้น ข้อควรระวัง อย่าให้ความร้อนโดนรากไม้ จะท�ำให้ต้นทุเรียนเกิดความเสียหายได้

งเสริมการเกษตร
114 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เน้นการดูแลเอาใจใส่สวนทุเรียนตลอดฤดูกาล
ตัง้ แต่การแต่งกิง่ /ดอก/ผล การใส่ปยุ๋ การดูแลโรคและแมลง เป็นต้น ซึง่ สวนทุเรียน
ของตนเองได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีส�ำหรับพืช (GAP) ชนิดพืชทุเรียน
2) การจัดการผลผลิต : จ�ำกัดปริมาณผลทุเรียน โดยพิจารณาการแบกรับ
น�้ ำ หนั ก ของกิ่ ง เป็ น ส� ำ คั ญ โดยในช่ ว งออกดอก ให้ ตั ด แต่ ง ดอกที่ อ ยู ่ ป ลายกิ่ ง
ช่วงการติดลูก ให้เหลือลูกในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดกิ่ง และหลังจากที่
ติดลูกแล้ว (ขนาดผลเท่ากับก�ำปัน้ ซึ่งเป็นขนาดที่มีรูปทรงของผลแล้ว) ให้คัดทิ้งลูก
ที่ไม่สมบูรณ์ รูปทรงบิดเบี้ยว ส�ำหรับผลผลิตที่มีต�ำหนิ /สุกงอม จะน�ำมาแปรรูป
ด้วยการน�ำมากวน เกิดประโยชน์ความคุ้มค่ามากที่สุด
3) การจัดการด้านการตลาด : จ�ำหน่ายผลผลิตด้วยตนเอง ด้วยการขาย
ตรงหน้าบ้าน และบางส่วนขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามาเหมาสวน ซึ่งในการขายแบบ
เหมาสวน ผลผลิตในสวนจะต้องมาจากการดูแลและการจัดการสวนที่ดีอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ผลผลิตได้ราคาประเมินที่สูง หากผลผลิตไม่มีคุณภาพจะไม่
สามารถต่อรองราคาได้ นอกจากนี้มีแนวคิดเป็นจุดรวบรวมผลผลิตทุเรียน เพื่อ
น�ำไปขายในจุดที่มีราคาสูงอีกด้วย

สสก.ที่ 5

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

เข้าร่วมการอบรมความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง ความรูก้ ารเกษตรใหม่ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งองค์ความรู้จากอินเตอร์เน็ต ได้น�ำเอา
วิธกี ารและเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ในสวนของตนเองสามารถเผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้
แก่ชมุ ชน นอกจากนีย้ งั ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกแปลงใหญ่ทเุ รียนอ�ำเภอ
ควนกาหลงด้วยกัน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ได้น�ำวิธีการปฏิบัติของตนเองไปขยายผลให้แก่ เกษตรกรรายอื่นๆ
ในเวทีต่างๆ เนื่องจากตนเองมีต�ำแหน่งทางสังคมในงานอาสาหลายๆ ด้าน ท�ำให้ได้
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เกษตรกรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงสวนของตนเองเปิดให้เกษตรกร
และบุคคลทั่วไป ทั้งในและนอกสถานที่เข้ามาเรียนรู้ได้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ยึด

หลักความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นส�ำคัญ เพราะความรู้
ของพระองค์ทา่ นเป็นศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในการเกษตรได้ครอบคลุม
ทุกด้าน สามารถน�ำมาเป็นแนวคิดและแนวทางในการประกอบ
อาชีพการเกษตรของตนเองได้อย่างดีที่สุด
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพะเยา

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา

: นางนันทิชา กันชัย
: 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ที่อยู่
: 111 หมู่ที่ 1 ต�ำบลงิม อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์
: 09 5481 4830
ID Line
: jajanaka1605
E-mail
: Nuntichar_k@hotmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร  ใช้การปรับปรุง
วิธีการผลิต จากเดิมท�ำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการเกษตร
แบบผสมผสาน และยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ค รอบครั ว ซึ่ ง การผลิ ต พื ช แต่ ล ะชนิ ด นั้ น ผลิ ต ด้ ว ย
กระบวนการที่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค และยั ง มี ก ารใช้ พื้ น ที่ ก ารเกษตร
ที่มีจ�ำกัดได้อย่างคุ้มค่า ได้แก่ การน�ำต้นอะโวกาโดปลูกแซมภายในสวน
เสาวรส และเมื่อเสาวรสหมดอายุการเก็บเกี่ยว จะเจริญเติบโตและมีความ

งเสริมการเกษตร
118 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แข็ ง แรงพอสมควร ท� ำ ให้ ส ามารถ
จะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยไม่ต้องปล่อย
ให้พนื้ ทีว่ า่ ง นอกจากนีย้ งั ได้ปลูก มะละกอ
และพืชผักต่างๆ ทั้งจ�ำหน่ายและใช้เป็น
อาหารส� ำ หรั บ หมู ไก่ และเป็ ด ในสวน
โดยไก่จะเลีย้ งปล่อยตามธรรมชาติ ท�ำให้ไข่แดงสีแดง
กว่าที่เลี้ยงในกรง ทั้งทดลองเลี้ยงหอยขมในกระชังร่วมกับการเลี้ยงปลา
เพื่อเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างรายได้ร่วมกันทั้ง 2 กิจกรรม

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เสาวรส ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักที่ท�ำเอง
จากมูลสัตว์และเศษพืชที่เหลือจากในสวน
2) การจัดการผลผลิต : มีการคัดเกรดในการจัดจ�ำหน่าย
3) การจัดการด้านการตลาด : จ�ำหน่ายผลผลิตแบบ online
และจ�ำหน่ายให้โครงการหลวง

สสก.ที่ 6

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ให้แนวคิด ความรู้ ค�ำแนะน�ำ แก่ผู้สนใจในการหันมาท�ำการเกษตร
รู ป แบบเกษตรผสมผสาน โดยจะสละเวลาในการเข้ า ร่ ว มงาน และให้
ความร่วมมือกับชุมชนโดยตลอด

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ คิด

ริเริ่ม กล้าท�ำ ให้แตกต่าง ศึกษาตลาดน�ำการผลิต
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายอินทร์สร ภาสวรโรจน์กุล
26 สิงหาคม พ.ศ. 2505
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 331 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์
: 09 4735 7110
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1. การลดต้นทุนการผลิตโดยการท�ำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง และช่วยลดปัญหา
ดินเสื่อมโทรม
2. การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. การปลูกหญ้าแฝก ช่วยเพิ่มความชื้นในแปลงพืชผลและปรับปรุง
บ�ำรุงดิน ช่วยให้ดินชั้นล่างร่วนซุย รากสามารถดูดกินอาหารได้ง่าย
4. การปลูกพืชแบบผสมผสาน ช่วยให้มีรายได้ตลอดปี ไม่มีปัญหา
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5. การตรวจวิ เ คราะห์ ดิ น เพื่ อ เป็ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ด้ ว ย
เพราะจะได้ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยตามความจ�ำเป็นและความต้องการของพืช

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1. การลดต้นทุน การผลิตกาแฟ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2. การเพิ่มคุณภาพดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมัก และการปรับสภาพบ�ำรุงดิน การใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกปอเทือง
ท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตได้
ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการผลิตในฤดูกาลที่ผ่านมา มีผลผลิตกาแฟเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกสตรอเบอร์รี่
จ�ำนวน 1 ไร่ มีผลผลิตสตรอเบอร์รี่เฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกถั่วแดง จ�ำนวน 5 ไร่ มีผลผลิตถั่วแดง 150 ถัง
งเสริมการเกษตร
120 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เฉลี่ย 360 กิโลกรัม/ไร่ และปลูกประเทียมจ�ำนวน 5 ไร่ มีผลผลิตกระเทียมสด
จ�ำนวน 12,000 กิโลกรัม เฉลี่ย 2,400 กิโลกรัม/ไร่

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : วางแผนการปลูกพืชที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
ระบบนิ เ วศภายในไร่ ใ ห้ เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ท� ำ ให้ มี ผ ลผลิ ต หมุ น เวี ย น
ตลอดทั้งปี ภายใต้ระบบการท�ำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural
Practice; GAP)
2) การจัดการผลผลิต : ด�ำเนินการตั้งแต่เก็บเกี่ยว หรือท�ำโปรเจค
เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต และน�ำผลผลิต
มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้านั้นจะจ�ำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing)
หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติและด�ำเนินงานจะสอบถาม ค้นคว้า ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ เอกสารวิชาการ ตลอดจนคู่มือต่างๆ
จนรู้จริงทุกขั้นตอน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาที่ได้จาการทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“ มี

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

แนวคิดใหม่ๆ คิดที่จะพึ่งพาตนเอง โดยการพึ่งปัจจัยการผลิตที่มีอยู่
การศึกษาหาประสบการณ์การเรียนรู้การท�ำเกษตรแบบยั่งยืน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ อาหาร ความสุข
ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน อย่างแท้จริงและยั่งยืน
■

”
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1) เป็นศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาศึกษาดูงาน
และน�ำกลับไปปฏิบัติ โดยสามารถเพิ่มผลผลิตเกษตร ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,270 ราย คิดเป็นเงินเฉลี่ยรายละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด
635,000 บาท
2) เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
3) เป็นจุดเรียนรู้ด้านการปลูกกาแฟของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบลสบป่อง
4) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ�ำเภอปางมะผ้า ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอปางมะผ้า ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอปางมะผ้า องค์การบริการ
ส่วนต�ำบลสบป่อง องค์การบริการส่วนต�ำบลปางมะผ้า องค์การบริการส่วนต�ำบลถ�ำ้ ลอด
5) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายท�ำการเกษตรกาแฟแปลงใหญ่
6) จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟแปลงใหญ่ในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดล�ำปาง

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางบุปผา หมดดี
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
167 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านขอ
อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง
โทรศัพท์
: 09 0465 7652
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2551

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการ
ปรับปรุงวิธีการผลิต

1) ในปี 2559-2560 ได้ น� ำ ตั ว อย่ า งดิ น มาตรวจวิ เ คราะห์ วั ด ค่ า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) รวมทัง้ ตรวจหา ธาตุอาหารหลักในดิน โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ
จากส�ำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดล�ำปาง ในการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลาง
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชด้วยการเติมสารโดโลไมท์ลงไปในพื้นที่เพาะปลูก
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกพืช
หมุนเวียน และไถกลบตอซัง เป็นต้น มีการน�ำสารชีวภัณฑ์และน�้ำหมักชีวภาพ
มาใช้ในการป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
2) คิดค้นเครื่องมือในการเพาะเห็ด เพื่ออ�ำนวยความสะดวก เพิ่มก�ำลัง
การผลิต และลดต้นทุนการผลิต
3) การเลีย้ งปลาในกระชัง เลีย้ งกบในบ่อซีเมนต์ เป็นการหลีกเลีย่ งความ
เสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือน�ำ้ ท่วมได้เป็นอย่างดี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) คิดค้นเครื่องมือในการเพาะเห็ด เพื่ออ�ำนวยความสะดวก เพิ่มก�ำลัง
การผลิต และลดต้นทุนการผลิต โดยการประดิษฐ์เตานึง่ แบบท่อซีเมนต์ สามารถนึง่
งเสริมการเกษตร
122 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก้อนเชื้อเห็ดได้ จ�ำนวน 650 ก้อน/ครั้ง และท�ำการประยุกต์ด้วยการต่อท่อซีเมนต์
เพิ่มขึ้นอีก 1 เตา ท�ำให้สามารถนึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ก้อน/ครั้ง
2) ใช้หลักการผันน�้ำเข้านาข้าว โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้
ในพื้นที่ปลูกข้าวแบบไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มน�้ำ 

ด้านการบริหารจัดการ

การผลิต ปัจจุบันพื้นที่ท�ำการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ระบบการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ โดยถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ การลองผิดลองถูก มีการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยจ�ำหน่าย
ทั้งปลีกและส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนั้นยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปเห็ด เป็นแหนมเห็ด เห็ด 2 รส
เห็ด 3 รส น�้ำพริกเห็ด และข้าวเกรียบเห็ด ส�ำหรับก้อนเห็ดเก่า ได้น�ำมาท�ำปุ๋ยหมัก ซึ่งกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เริม่ ต้นอาชีพด้านการเกษตรจากการศึกษาหาความรูด้ า้ นการเกษตรด้วยตนเอง ตามเอกสารและสือ่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
หนังสือวิชาการทางด้านการเกษตร วารสารทางการเกษตร และอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงน�ำความรู้ที่ได้มารวบรวมจนกลาย
เป็นองค์ความรู้ในการทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง ต่อมาได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ดฟาง
ณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง หลังจากนัน้ จึงเริม่ เพาะเห็ดฟางขายในหมูบ่ า้ น จาก 1 โรงเรือน ปัจจุบนั สามารถขยายโรงเรือนได้
จ�ำนวน 5 โรงเรือน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ จาก

แนวคิดการท�ำงานเรียนรู้ด้วยการฝึกหัด ปฏิบัติ เพื่อหวังการศึกษา
หาเลี้ยงชีพ เพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาบริการงานสังคม ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พื้นที่จากนาข้าวเพียงอย่างเดียวมาท�ำไร่นาสวนผสม เนื่องจากราคาข้าวตกต�่ำ
โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงปลาในสระ เลี้ยงกบในกระชัง ฯลฯ ซึ่งได้น้อมน�ำ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ในไร่นาสวนผสม และใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
■

”
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1. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกษตรทฤษฎี ใ หม่
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงาน โดยการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไร่นาสวนผสมของชุมชน
3. เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงสู ่ ก ารพึ่ ง พาตนเองตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงของหน่วยงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมืองปาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเชียงใหม่
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายศิริ ค�ำอ้าย
13 กันยายน พ.ศ. 2510
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 52/3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลสันกลาง อ�ำเภอสันก�ำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์
: 08 9997 2665
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การน�ำเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนระบบพืชไร้ดิน
(Soilless culture) ซึ่งเป็นการเกษตรที่สามารถด�ำเนินการได้ในพื้นที่จ�ำกัด
แต่ให้ผลผลิตตอบแทนสูง สามารถคาดการณ์ผลผลิตได้แน่นอน โดยมีความสูญเสียน้อย
เนื่องจากควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตได้เกือบทั้งหมด (น�้ำ-ธาตุอาหาร-แสงศัตรูพืช) สามารถท�ำหมุนเวียนได้ถึง 4 รอบต่อปี และสามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิตได้เกือบ 100 %
2) การท�ำระบบถัง ถังปุย๋ การท�ำระบบสายน�ำ้ หยด ควบคุมการปิด - เปิด
โดยระบบอัตโนมัติ
3) การออกแบบรถขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานในระหว่างร่องแปลง
4) การออกแบบรถยกถังโดยระบบไฮโดรลิกขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้ยกตัว
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในการตัดแต่งกิง่ มัด - โยงกิง่ แตงกวาญีป่ นุ่ ในโรงเรือน ท�ำให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไวขึ้น และลดแรงงานลงได้ 75 % (ใช้แรงงานเพียง 1 คน จากเดิม
ใช้ 4 คน)

งเสริมการเกษตร
124 กรมส่
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ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) จัดการวัสดุปลูก (กาบมะพร้าว) จนสามารถใช้งานได้ 3 - 4 รอบ
ท�ำให้ประหยัดต้นทุนได้ถึง 25%
2) การประยุกต์ใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตได้ถึง 50 %
3) การประยุกต์ใช้ระบบติดตามสถานการณ์ฟาร์มผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ทาง Smart Phone ผ่านกล้อง CCTV และเครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นการสั่งการ
ทางไกล เพื่อให้น�้ำและจัดการความชื้นในโรงเรือน

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับตลาดในลักษณะ Contract Farming ได้ตลอดปี
อย่างแม่นย�ำทั้งวันผลิตและวันเก็บเกี่ยว มีการควบคุมปัจจัยการผลิตตามการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
ที่ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตในฟาร์มของตนเองได้เหมาะสม และการให้ความส�ำคัญกับการติดตาม
สถานการณ์ในฟาร์มอย่างสม�่ำเสมอ จึงสามารถแก้ไขปัญหาปรับแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ท�ำให้ผลผลิตไม่เสียหาย
2) การจัดการผลผลิต : การเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาอายุที่เหมาะสม การคัดเกณฑ์ตามมาตรฐาน การท�ำความ
สะอาดและการบรรุภัณฑ์ที่พร้อมสั่ง และการใช้รถห้องเย็นในการขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค
3) การจัดการด้านการตลาด : ผลิตโดยเน้นให้ได้ผลผลิต 80% เป็นผลผลิตเกรด A ส�ำหรับบริษัทที่ท�ำสัญญา
รับซื้อคืน (Contract Farming) ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ 10% จะไม่จ�ำหน่ายในตลาดใดๆ ให้เสียชื่อเสียง ส่วนผลผลิตที่
คุณภาพดีแต่ขนาดไม่ได้อกี 10% จ�ำหน่ายในตลาดเกษตรกร ตลาดชุมชน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคในชุมชนได้มโี อกาสบริโภคในราคาถูก

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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ได้เป็นเกษตรกรต้นแบบการเรียนรู้ด้านการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในระบบ
พืชไร้ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เกิดการขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ผลิตเป็นอาชีพ
จ�ำนวน 25 แปลง ในอ�ำเภอสันก�ำแพง และอ�ำเภอใกล้เคียง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ต้อง

การสร้างมาตรฐานและพิสูจน์ให้เห็นว่า การเกษตรยุคใหม่
ต้องสามารถท�ำได้ง่ายๆ โดยการใช้เทคโนโลยีแทนการใช้
แรงงานการเกษตรไม่เหนื่อยยาก มีแต่ขุดดินขุดทราย แต่เป็นอาชีพ
ที่ Smart น่าสนใจ ดึงดูดใจเกษตรกรยุคใหม่ การเกษตรยุคใหม่
ต้องสร้างรายได้ที่ดี มั่นคง ร�่ำรวยได้ เพราะเป็นการผลิตอาหาร
เลี้ยงโลก การเกษตรเป็นอาชีพมีเกียรติเป็นอาชีพที่ทันสมัย
ได้รับการยอมรับจากสังคม
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดแพร่
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายวันชัย โพธิ์ศรีทอง
28 มีนาคม พ.ศ. 2499
ปริญญาตรี (ภาคสมทบ) สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่
: 128/4 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองม่วงไข่
อ�ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์
: 09 0052 7251
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

เน้ น การผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
พร้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เทคโนโลยีเด่นที่ใช้ คือ การบริหารจัดการพริกปลอดภัย มีการแก้ไขปัญหาการ
ผลิตพริกด้วยวิธใี หม่ๆ และประยุกต์ใช้เทคนิควิธกี ารทีเ่ หมาะสม เช่น การลดต้นทุน
การผลิตพริก โดยการใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม การตัดแต่งกิ่งพริกในง่ามแรก และการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการควบคุม
โรคแมลงศัตรูพริกทดแทนการใช้สารเคมี ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอเรีย/เมตตาไรเซี่ยม เชื้อแบคทีเรียบราซิลลัส
ทูริงเยนซีส/บราซิลลัส ซับทีลิส และเสตรปพีอาร์ 87 ตลอดจนการใช้กับดักกาวเหนียว กับดักผีเสื้อ และกับดักแมลงวันผลไม้
นอกจากนี้ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการไล่แมลงศัตรูพริก โดยการใช้ลูกเหม็น

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ได้แก่ หว่านปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ และสลับกับหว่านถั่วเขียว
อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ หลังหว่าน 40 – 45 วัน หรือเมื่อออกดอกท�ำการไถกลบก่อนการเตรียมแปลงปลูกพริก จะช่วยท�ำให้ดิน
ร่วนซุย ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยยูเรียลงได้ 400 บาท/ไร่
2) การดูแลรักษาพริก โดยการปลูกพริก 2 - 3 แถวต่อแปลง และตัดแต่งกิ่งพริกใต้ง่ามแรก หลังปลูกได้ประมาณ
30 วัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแย่งอาหารจากล�ำต้นหลัก และเป็นการท�ำให้ทรงพุ่มพริกโปร่ง อากาศถ่ายเทดี แสงแดดส่องทั่วถึง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการแพร่กระจายของโรคและแมลงศัตรูพริก และยังช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย
งเสริมการเกษตร
126 กรมส่
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3) การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช โดยการใช้วิธีผสมผสาน เช่น การใช้กับดักกาวเหนียว การใช้กับดักผีเสื้อกลางคืน
การใช้ลูกเหม็น การใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อช่วยลดจ�ำนวนการเกิดโรคและแมลงศัตรูพริก ท�ำให้โอกาสเกิดการระบาดของแมลง
ศัตรูพริกลดน้อยลง และช่วยลดการใช้สารเคมี

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีแนวทางการท�ำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ก่อน
การผลิต เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงบ�ำรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูก และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ
ในการป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี ท�ำให้มีผลผลิตเฉลี่ย 4.5 ตัน/ไร่
2) การจัดการผลผลิต : มีการแก้ไขปัญหาการผลิตพริกด้วยวิธีใหม่ๆ และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม เช่น
การลดต้นทุนการผลิตพริก ด้วยการปลูกในระยะที่เหมาะสม การตัดแต่งกิ่งพริกในง่ามแรก และการผลิตสารชีวภัณฑ์
เพื่อใช้ในการควบคุมโรคแมลงศัตรูพริกทดแทนการใช้สารเคมี การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการไล่แมลงศัตรูพริก ด้วยการใช้
ลูกเหม็น และมีการรวมกลุ่มสมาชิกฯ จัดท�ำแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช
3) การจัดการด้านการตลาด : เลือกปลูกพริกที่เหมาะสมกับการแปรรูป และเป็นที่ต้องการของตลาด มีการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกหนองม่วงไข่ เพื่อสร้างอ�ำนาจการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ด้วย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
เป็นแกนน�ำเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาพริกของอ�ำเภอหนองม่วงไข่
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอหนองม่วงไข่ ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยได้กำ� หนด
เป้าหมายการพัฒนาพริกภายใต้วิสัยทัศน์ “พริกปลอดภัย หนองม่วงไข่เข้มแข็ง”
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการพริก คือ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และการ
เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปพริกรวม

นายวันชัย โพธิ์ศรีทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอ�ำเภอหนองม่วงไข่ เป็นผูน้ ำ� ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ ลูกพริกรายอืน่ ๆ เข้ามาเรียนรูผ้ า่ น
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ�ำเภอหนองม่วงไข่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรได้มีแนวทาง
ปฏิบัติในการลดต้นทุนการผลิต และมีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ
โดยได้เป็นแกนน�ำในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกหนองม่วงไข่ขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก 300 คน ถือได้ว่าเป็น
กลุม่ เกษตรกรทีม่ คี วามเข้มแข็งและเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการพริกปลอดภัยของอ�ำเภอหนองม่วงไข่

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ต้อง

”

การประกอบอาชีพการเกษตรอย่างภาคภูมิ
โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
■
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การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดน่าน
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
: นายรัฐภูมิ ขันสลี
วัน เดือน ปีเกิด
: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2508
การศึกษา
: มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนปัว
ที่อยู่
: 230 หมู่ที่ 3 ต�ำบลป่ากลาง อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
โทรศัพท์
: 08 0131 4725
Facebook
: รัฐภูมิ ขันสลี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การตัดแต่งกิ่งให้แสงถึงดิน ท�ำให้ติดดอกได้ง่าย และไม่เป็นที่

สะสมของแมลง และเชื้อรา
2) การวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกเดือนเมษายน และเดือน
มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังฤดูกาลผลิตเดือนพฤษภาคม

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
แต่งกิ่ง

1) การผลิตและใช้ปยุ๋ จากกิง่ และใบมะม่วงทีถ่ กู ตัดออกจากการตัด
2) การใช้ถุงคาร์บอนในการห่อมะม่วง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใช้กับ

พันธุ์นำ�้ ดอกไม้ ครั้งที่ 2 ใช้กับมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะท�ำให้ผิวเปลือกสีสวย
และมีความสม�ำ่ เสมอ

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เน้นเรือ่ งการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับตลาด มีการตัดแต่งกิ่ง และเน้นการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษใบและกิ่งมะม่วง
โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี
งเสริมการเกษตร
128 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การจัดการผลผลิต : ผลผลิตที่ได้คุณภาพส่งออกต่างประเทศ
ส่วนที่ตกเกรดจะส่งโรงงานที่จังหวัดปทุมธานี และเพชรบูรณ์
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการรวมกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วง
เป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกต�ำบลป่ากลาง เพื่อก�ำหนด
ราคาเองโดยสมาชิก และมีการน�ำผลผลิตมะม่วงไปจ�ำหน่ายทั้งตลาดภายใน
และต่างจังหวัด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

สนใจและใฝ่หาความรู้ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลา จากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จาก
เกษตรกรทีท่ ำ� สวนมะม่วงด้วยกัน การค้นคว้าความรูจ้ ากอินเตอร์เน็ต และมีการจดบันทึกข้อมูลตลอดกระบวนการผลิต
และยังได้รับคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกต�ำบลป่ากลาง และเป็นสมาชิก
สมาคมชาวสวนมะม่วงในการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สถานการณ์การผลิต
ช่วงเวลาการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด

สสก.ที่ 6

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เป็นทีต่ งั้ ของศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน (ศดปช.) ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเป็นประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกต�ำบลป่ากลาง จึงท�ำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ แนะน�ำ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกมะม่วง และเริ่มท�ำการปลูกมะม่วง นอกจากนี้
ยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
2) การจัดการสวนมะม่วงเป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบให้กับสมาชิก และเกษตรกรที่สนใจ

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มี

อาชีพที่เป็นอิสระ ลดการเข้าไปท�ำงานในเมือง
ของคนในชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ครอบครัวอบอุ่น และเป็นที่พึ่งของชุมชน
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเชียงราย

ด้านไม้ยืนต้น (กาแฟ)
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายอภิรุณ ค�ำปิ่นค�ำ
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 170 หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่เจดีย์ใหม่
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
: 09 6761 7132
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ใช้หลักการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ การเกื้อหนุนระหว่างพืช
เศรษฐกิจและธรรมชาติ โดยท�ำเป็นเกษตรอินทรีย์

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ในการท� ำ การเกษตรแบบอิ น ทรี ย ์ โดยเฉพาะกาแฟซึ่ ง เป็ น พื ช
เฉพาะถิ่น กาแฟจะเจริญเติบโตได้ดีต้องมีร่มเงา และการท�ำเป็นกาแฟ
อินทรีย์จะท�ำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย มีกลิ่นของธรรมชาติ ท�ำให้ผลผลิตที่ได้
มีราคากว่าการปลูกโดยใช้สารเคมี

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เพาะกล้ากาแฟเอง ซึ่งจะเป็นพันธุ์อาราบิก้า ปลูกแชมในพื้นที่ป่า โดยไม่ใช้สารเคมี
คอยตัดหญ้าน�ำมาคลุมโคนต้น โดยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยรักษาความชื้นในดินได้
หากความชื้นในดินมีเพียงพอไม่จ�ำเป็นต้องให้น�้ำ  และการย่อยสลายของใบไม้จะเป็นอินทรียวัตถุคืนสู่ผืนดิน
กาแฟจะให้ผลผลิตจากการปลูกเมือ่ ต้นกล้าอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และเมือ่ กาแฟมีความสูงประมาณ 1 เมตร ให้ตดั ยอด
งเสริมการเกษตร
130 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คงความสูงประมาณ 75 เซนติเมตร และเลือกตัดกิง่ แขนงให้คงไว้เฉพาะแขนง
ทีม่ คี วามแข็งแรง โดยกาแฟจะเริม่ ให้ผลผลิต ในปี 3 การดูแลจะคอยตัดแต่งกิง่
ไม่ให้สงู เกินไป ปุย๋ ทีใ่ ช้จะเป็นมูลสัตว์เท่านัน้ เพราะเป็นการปลูกกาแฟอินทรีย์
2) การจัดการผลผลิต : การเก็บเมล็ดกาแฟจะใช้แรงงานคนเก็บ
จ�ำหน่ายกาแฟเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มจะรีบน�ำเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูป เพื่อให้ได้สารกาแฟที่ดี คงรสชาติของเมล็ดกาแฟ ล้างขัดเมือกด้วย
น�้ำสะอาด ก่อนน�ำไปตากจนเมล็ดกาแฟมีความชื่นประมาณ 13 %
3) การจัดการด้านการตลาด : เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านขุนลาว จะชื้อ
ขายในกลุ่ม โดยมีมูลนิธิสายใยแผ่นดินช่วยในการท�ำการตลาด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ศึกษาเรียนรู้จากทุกภาคส่วนราชการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน เพื่อน�ำมาพัฒนาต่อยอดในกลุ่มของตนเอง ซึ่งในกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จะมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กาแฟอินทรีย์รักษาป่าในภาคเหนือ ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

สสก.ที่ 6

รวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนบริหารทุน
เครื่องจักร การตลาดร่วมกัน มีข้อตกลงที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับให้กับ
สมาชิก ท�ำให้ปจั จุบนั กลุม่ มีความเข้มแข็งได้รบั การสนับสนุนเครือ่ งจักรในการ
แปรรูปจากหน่วยงานของรัฐ และการประสัมพันธ์การตลาดจากหน่วยงานทัง้
องค์ภาครัฐและเอกชน ท�ำเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ อาชีพ

การเกษตรเป็นอาชีพหลักของชุมชน จึงมีความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาการเกษตร โดยอาศัยลักษณะภูมิศาสตร์จัดท�ำการเกษตร
ให้มีความเหมาะสมอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคง
สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นและเกิดความรัก
ในภูมิล�ำเนาและอาชีพการเกษตร
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดล�ำพูน
ด้านไม้ยืนต้น
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายธีรวัจน์ จักร์แก้วรังสี
4 เมษายน พ.ศ. 2507
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
111 หมู่ที่ 8 ต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
จังหวัดล�ำพูน
โทรศัพท์
: 09 4757 4299
ID Line
: ซ๊ะย้าย สวนไผ่บงหวาน
Facebook
: ซ๊ะย้าย สวนไผ่บงหวาน ล�ำพูน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การจัดการไผ่บงหวานให้ออกตลอดปี ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง

ไผ่บงหวาน การให้น�้ำและปุ๋ย และการคลุมโคนต้นไผ่
2) การขยายพันธุ์ไผ่บงหวานให้แข็งแรง และมีอัตราการรอดสูง
ได้แก่ การขยายจากต้นแม่พันธุ์ และการจัดการโรงเรือนเพาะช�ำ

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การจัดการไผ่บงหวานให้ออกหน่อตลอดทั้งปี สร้างมูลค่าเพิ่ม

ป้องกันการล้นตลาดช่วงหน่อไม้ในป่าออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม
2) การแปรรูปหน่อไม้เพิ่มมูลค่า ได้แก่ หน่อไม้บวชชี แกงเผ็ด
หน่อไม้ ผัดกระเพราหน่อไม้ ส้มต�ำหน่อไม้สด ท�ำเมนูอาหารได้หลากหลาย
3) การน�ำองค์ความรูก้ ารขยายพันธุไ์ ผ่บงหวาน  มาสร้างรายได้เสริม
งเสริมการเกษตร
132 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
การคลุมโคนต้นด้วยแกรบด�ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ดิน
2) การจัดการผลผลิต : การผลิตหน่อไม้ ล้างและท�ำความสะอาด แพ็กใส่ถุงพลาสติ๊ก และเก็บไว้ใน
ตู้เย็นรอการจ�ำหน่าย
3) การจัดการด้านการตลาด : ขายหน้าฟาร์ม วันละ 25 - 30 กิโลกรัม และส่วนหนึ่งขายผ่านอินเตอร์เน็ต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

1) เป็ น จุ ด ดู ง านการท� ำ ไผ่ บ งหวานของเทศบาลต� ำ บลป่ า สั ก

อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
2) สร้างเฟสบุ๊คเพจ ซ๊ะย้าย ไผ่บงหวานล�ำพูน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเกษตรกรรายอื่นๆ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
2) สร้างเฟสบุ๊คเพจ ซ๊ะย้าย ไผ่บงหวานล�ำพูน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่และรายอื่นๆ
3) เป็ น แปลงเรี ย นรู ้ ข องศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�ำต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เพื่อ

สร้างแหล่งอาหารให้ครอบครัว และชุมชน
1) การผลิตหน่อไผ่บงหวานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคายุติธรรม
2) สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน
3) การผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
■
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1) เป็ น จุ ด ดู ง านการท� ำ ไผ่ บ งหวานของเทศบาลต� ำ บลป่ า สั ก

งเสริมการเกษตร
134 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านเกษตรผสมผสาน
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครราชสีมา
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายนิพนธ์  เปลี่ยนกลาง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2500
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 11 หมู่ที่ 3 ต�ำบลมะค่า อ�ำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์
: 08-1264-5943
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การใช้ปุ๋ยจากมูลหมูหลุม เริ่มจากขั้นตอนการเลี้ยงหมูหลุม โดยขุดดินให้ลึก 1.5 เมตร โดยไม่ต้องรองพื้น
ด้วยปูน จากนั้นก่ออิฐบล็อกขึ้นมาเป็นคอกขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร แล้วท�ำรั้วเหล็กด้านบนสูงประมาณ 60 เซนติเมตร
ซึ่งในหลุมสามารถเลี้ยงหมูได้ 6 ตัว เฉลี่ยหมู 1 ตัว ใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตร รองพื้นด้วยการเทแกลบดิบและเกลี่ยให้ทั่วหลุม
ให้หนาประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วใช้ดินก้นหลุมที่ป่นละเอียดแล้วโรยทับหน้าแกลบดิบหนาประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร
หว่านเกลือทะเลชนิดเม็ดจ�ำนวน 500 กรัม ให้ทั่วผิวดิน ซึ่งเกลือจะช่วยดับกลิ่น และท�ำลายเชื้อโรคต่างๆ โดยท�ำสลับกันไป
แบบนี้ 3 ชั้น โดยในแต่ละชั้นต้องมีการรดน�้ำหมักจุลินทรีย์อัตรา 0.5 ลิตรต่อน�้ำ  10 ลิตร เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวันจาก
มูลหมูหลุม จากนั้นน�ำลูกหมูน�้ำหนักตัวประมาณ 20 กิโลกรัม จ�ำนวน 4 - 6 ตัว ลงเลี้ยงในหลุม โดยให้อาหารส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับลูกหมูในช่วง 2 เดือนแรก และให้อาหารส�ำหรับการขุนหมูหลุมในช่วง 3 - 4 เดือน เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือน
หลังจากจ�ำหน่ายหมูหลุมเรียบร้อยแล้ว จะน�ำเอามูลหมูหลุมออก เรียกว่า ปุ๋ยหมักมูลหมูหลุม ส่วนที่เหลือบริเวณใต้พื้นหลุม
จะมีน�้ำหมักเหลืออยู่ในหลุม ประมาณ 100 – 200 ลิตร เรียกว่า น�ำ้ หมักจากมูลหมูหลุม ซึ่งสามารถน�ำไปผสมกับน�ำ้ ในอัตรา
1 ต่อ 20 ลิตร เพื่อเป็นปุ๋ยน�้ำน�ำไปฉีดพ่นข้าว มะนาว และมันส�ำปะหลังได้ทุกๆ 15 วัน/ครั้ง ซึ่งจะท�ำให้พืชเจริญเติบโต
รวดเร็ว แข็งแรง และได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

งเสริมการเกษตร
136 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�ำนาที่ไม่เหมาะสมมาปลูกมะขามเทศพันธุ์
เพชรโนนไทย เนื่องจากพื้นที่อ�ำเภอโนนไทยเป็นพื้นที่ดินเค็ม ไม่เหมาะกับการ
ท�ำนา จึงได้เปลี่ยนมาปลูกมะขามเทศ โดยการขุดร่องสวน และปล่อยน�้ำใน
ร่ อ งสวนเพื่ อ เลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศ เพื่ อ เป็ น รายได้ ร ะหว่ า งที่ ร อให้ ผ ลผลิ ต
จากมะขามเทศพร้อมเก็บเกี่ยว โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงปลานิลนั้น นอกจากจะใช้
อาหารส�ำเร็จรูปแล้ว ยังให้หญ้าเนเปียร์บดที่ปลูกอยู่ในสวนร่วมด้วย

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มูลหมูหลุม 1 หลุมจะได้ปุ๋ยหมักประมาณ 4,200 กิโลกรัม ต่อช่วงเวลา
การเลี้ยง 4 เดือน เมื่อน�ำมาใช้ในมะนาววงบ่อซีเมนต์ จะใส่ได้ประมาณ 5-10 ไร่
โดยการใช้ปุ๋ยหมักจากมูลหมูหลุม จะช่วยให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการขยายตัว
ของรากแก้ว รากแขนงและรากฝอยของมะนาวสามารถหาอาหารได้เป็นอย่างดี
ท�ำให้ล�ำต้นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลา 8 เดือน สามารถบังคับ
ให้ออกดอกและติดผลได้

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การเลี้ยงหมูหลุม และน�ำปุ๋ยหมักจากมูลหมูหลุม
มาใช้กับพืชชนิดต่างๆ ภายในสวน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และสามารถ
น�ำไปใช้บ�ำรุงดินได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการผลิตที่ปลอดสารเคมี
2) การจัดการผลผลิต : วางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
3) การจัดการด้านการตลาด : จ�ำหน่ายผลผลิตหลากหลายช่องทางทั้ง
จ�ำหน่ายด้วยตนเองภายในฟาร์ม และประสานศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย เพือ่ จ�ำหน่ายผลผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เพื่อ

ท�ำเป็นแปลงเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี
การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในสภาพฝนแล้ง ดินเลว
ให้แก่เกษตรกรในอ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
■
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สวนของนายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอ�ำเภอโนนไทย
ในแต่ละวันจะมีหน่วยงาน และเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการท�ำเกษตรผสมผสาน
การเลี้ ย งหมู ห ลุ ม การท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก การปลู ก มะนาวในบ่ อ ซี เ มนต์ การปลู ก มะขามเทศ การปลู ก ข้ า วโพดเมล็ ด พั น ธุ ์
โดยนายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง จะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในฐานต่างๆ ภายในสวน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดยโสธร

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางไพรวัลย์  จอกน้อย
20 เมษายน พ.ศ. 2518
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
51 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ต�ำบลโคกนาโก  อ�ำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์
: 18 6156 2977
ID Line
: 1861562977
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทฤษฎี ใ หม่ เพื่ อ เป็ น
แนวทาง แนวคิด สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ คือ การวางแผนในการท�ำเกษตร
ให้เกิดระบบในแปลงงาน ให้มีอยู่มีกินมีใช้ สร้างรายได้ ใช้หลักภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู ่ เ ชื่ อ มโยงพั ฒ นาเกษตรแผนใหม่ ประยุ ก ต์ ใ ช้
ในแปลงการเกษตร ปลูกพืชที่มีความหลากหลาย 3 ระดับ ให้สามารถ
เกื้อกูลกันได้

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการพื้นที่ โดยการแบ่งพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกข้าว 3 ไร่
ขุดสระ 3 ไร่ ปลูกพืชผสมผสาน 5 ไร่ ที่อยู่อาศัย โรงเรือน เลี้ยงสัตว์ 1 ไร่
ก่อเกิดระบบในแปลง ท�ำให้เกิดความเหมาะสมและสะดวกมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนผังแปลง วางระบบน�ำ้ ในแปลง
เพื่อให้มีน�้ำใช้ตลอดฤดูกาลผลิต ประหยัดเวลา พืชออกสม�่ำเสมอ ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมาย มีการจัดท�ำแผน
การผลิต พืชสามารถออกได้ตลอดทัง้ ปี มีรายได้สม�ำ่ เสมอ มีการลดต้นทุนการผลิต ใช้หลักการห่มดิน ใช้นำ้� หมักชีวภาพ
ปุ๋ยคอก เศษวัชพืช ท�ำปุ๋ย ให้เกื้อกูลกันกับนวเกษตร ก่อให้เกิดดินที่สมบูรณ์
งเสริมการเกษตร
138 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การผลิตและปลูกพืชในแปลง ปลูกแบบ
เกษตรผสมผสาน และยึดหลักการแบ่งพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหม่ ไม่ใช้สารเคมี  
ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิต ลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ให้สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกัน วางแผนการผลิตให้มี
ผลผลิตหมุนเวียนตลอดทัง้ ปี  และมีการผลิตทีค่ รบวงจรตัง้ แต่ ต้นน�ำ 
้ – ปลายน�ำ 
้
(การผลิต การแปรรูป การจ�ำหน่าย)
2) การจัดการผลผลิต : การท�ำเกษตรผสมผสาน จะมีผลผลิต
ที่ ห ลากหลายจากการปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว์ ทั้ ง เมล็ ด พั น ธุ ์ ต้ น พั น ธุ ์
การขยายพั น ธุ ์ พื ช เพาะกล้ า พริ ก กล้ า ผั ก อื่ น ๆ ตามที่ ต ลาดต้ อ งการ ปั ก ช� ำ  ตอนกิ่ ง มะนาว แยกหน่ อ กล้ ว ย
ท�ำปฏิทินการปลูกพืชให้เหมาะสมตามฤดูกาลตลาด 12 เดือน
3) การจัดการด้านการตลาด : วางแผนการผลิต โดยใช้ตลาดน�ำการผลิต มีผลผลิตหมุนเวียนจ�ำหน่าย
ตลอดทั้งปี จ�ำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ภายในสวนลูกค้าประจ�ำในชุมชน ตลาดทั่วไป และผู้มาศึกษาดูงานในสวน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
1) ศึกษาค้นคว้าหาความรูต้ า่ งๆ ทางอินเตอร์เน็ต (www.google.com)
และหนังสือ และน�ำมาลงมือปฏิบัติและพัฒนาด้วยตนเอง
2) การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ราชการ
3) การเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
4) เข้าร่วมเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่น้อมน�ำศาสตร์พระราชาเป็น
แนวปฏิบตั ใิ นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
5) เป็นศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เชื่อ

มั่น ซื่อสัตย์ มั่นคงในสิ่งที่เป็น ท�ำให้เห็นได้ประจักษ์
ไม่ได้สูงเพียงฟ้า แต่รู้คา่ ของดิน เลี้ยงครอบครัวพออยู่พอกิน

”
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เป็นวิทยากรด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการถ่ายทอด
ความรู้ทางการเกษตร เป็นจุดเรียนรู้ให้กับชุมชน ทั้งเกษตรกรมาติดต่อขอความรู้ด้วยตนเอง และมีหน่วยงานต่างๆ
มาขอดู ง านเป็ น ประจ� ำ  เป็ น แปลงเรี ย นรู ้ เ กษตรทฤษฎี ใ หม่ และการน� ำ ผลผลิ ต ทางการเกษตรไปช่ ว ยในการ
จัดงานเทศกาลต่างๆ ในชุมชุน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุรินทร์

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางวาฐิณ  ี บุดดาหลู่
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
31 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตาคง อ�ำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์
: 09 3457 9387
ID Line
: 0934579387
Facebook
: Wathinee Booddahloo
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) ท�ำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผลิตแบบหลากหลายให้เกื้อกูลกัน
2) การปลูกพืชอินทรีย์ โดยน�ำปุ๋ยจากการเลี้ยงหมูหลุม กระบือ ไก่ มาใช้เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชผัก และนาข้าว
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมแปรรูปข้าวจ�ำหน่าย
3) การเลีย้ งจิง้ หรีด จ�ำหน่ายทัง้ ปลีกและส่ง และแปรรูปจ�ำหน่าย วัสดุเหลือจากการเลีย้ งน�ำมาใช้เป็นปุย๋ ปรับปรุงดิน
มูลจิ้งหรีดน�ำมาเลี้ยงปลากินพืช ขุยมะพร้าวจากการเพาะจิ้งหรีดน�ำมาเพาะพันธุ์ไม้ขยายพื้นที่ป่าชุมชน
4) การเลี้ยงปลา โดยให้อาหารจากวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษพืชผัก และใช้แสงไฟล่อแมลงมาเป็นอาหารปลา
5) ในช่วงฤดูแล้ง ท�ำการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยค�ำนึงถึงพืชที่ใช้น�้ำน้อย และเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดิน
6) การใช้เครื่องหยอดข้าว แปรรูปข้าว เครื่องท�ำความสะอาดเมล็ดพันธุ์

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

สามารถน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิต การผลิตแบบหลากหลายให้เกื้อกูลกัน โดยใช้การเกษตรผสมผสาน
มาปรับใช้กับครัวเรือน และชุมชน  

งเสริมการเกษตร
140 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เริม่ ต้นจากการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงจ�ำหน่ายเอง
โดยท�ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายในครอบครัว ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงจิ้งหรีด
เลี้ยงหมูหลุม กระบือ ไก่ ปลูกอ้อย เลี้ยงปลา และท�ำนา เป็นการพึ่งพาตนเอง
ในการประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สามารถเป็นแบบอย่างให้บุตร ธิดา ญาติพี่น้อง และเกษตรกรในพื้นที่
2) การจัดการผลผลิต : การวางแผนการผลิตและการตลาด โดยใช้การ
ตลาดน�ำการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร
3) การจัดการด้านการตลาด : ช่องทางการตลาดทีจ่ ำ� หน่ายผลผลิตทาง
การเกษตร คือ
l
การจ�ำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค โดยจ�ำหน่ายที่ตลาดเขียวอ�ำเภอสังขะ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์
l
จ�ำหน่ายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ไลน์ Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์ และออกบูธแสดงผลงาน
l
จ�ำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เป็นผู้สนใจใฝ่รู้ ศึกษาจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาการ การศึกษาดูงาน
จากโครงการต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ ม าปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ข องตน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายภายในอ�ำเภอ ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครเกษตร เกษตรกร
รุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นก�ำลังส�ำคัญของหน่วยงานราชการ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเป็นแหล่งศึกษา ดูงาน
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกร นักศึกษา หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ไปศึกษาเรียนรู้
และสร้างแรงบันดาลใจให้นำ� ไปปฏิบัติ
2) เกษตรกรต้นแบบ ด้านการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน ผ่านทางหน่วยงานราชการต่างๆ
เช่น อบต. กศน. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ/จังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน และอื่นๆ

“ การ

ท�ำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก
ให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทาน
มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการสร้างรายได้ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้แก่ชุมชนและผู้สนใจ สร้างความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ และสร้างผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร ต่อไป
■
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เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางจิราภรณ์  สาระไทย
20 เมษายน พ.ศ. 2520
ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
143 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าเมือง อ�ำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์
: 09 4512 1154, 08 0162 3309
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเกษตรกรใช้ต้นทุนในการผลิตข้าว
เฉลี่ยไร่ละ 3,800 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ไร่ละ 1,300 บาท หรือต้นทุนลดลง
3.3 บาท/กิโลกรัม ด้วยวิธีการดังนี้
l การไถกลบตอซัง โดยไถกลบขณะดินยังมีความชื้น
		
l การใช้พืชปุ๋ยสดหว่านปอเทือง 5 - 10 กก./ไร่ ไถกลบในระยะออกดอก
l การผลิตปุ๋ยหมักแห้งจากมูลสุกร มูลโค และแกลบ หมัก 3 - 4 เดือน
l การท�ำน�้ำหมักมูลสุกร หมัก 5 - 7 วัน กรองเฉพาะน�ำ
้ ไปใช้รดหรือฉีดพ่น
l การเลีย
้ งไส้เดือนดิน เพือ่ ช่วยก�ำจัดขยะเปียก เศษผัก วัชพืชให้กลายเป็น
ปุ๋ยที่มีคุณภาพ
l การผลิตขยายเชือ
้ ราไตรโคเดอร์มา่ น�ำไปฉีดพ่นป้องกันเชือ้ ราสาเหตุโรค
พืชแทนการใช้สารเคมี
l การจั ด การแปลงนาในสภาพดิ น เค็ ม โดยการขั ง น�้ ำ  เพื่ อ ชะล้ า ง
คราบเกลือ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
l การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า ว มี ก ารเตรี ย มเมล็ ด พั น ธุ ์ เตรี ย มดิ น การจั ด การปุ ๋ ย การตั ด พั น ธุ ์ ป น การเก็ บ เกี่ ย วในระยะ
ที่เหมาะสม และมีแปลงเรียนรู้
2) การน� ำ หลั ก การเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ม าใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด การพั ฒ นาไปสู ่ ก ารเกษตรแบบผสมผสาน
ที่เด่นชัดยิ่งขึ้น
งเสริมการเกษตร
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ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ผลจากการน�ำวิธีการปรับปรุงบ�ำรุงดินและแก้ไขปัญหาดินเค็ม สามารถท�ำให้เป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตข้าวบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และการผลิตด้านปศุสัตว์ และประมง มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดรายได้ตลอดปี

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ใช้หลักการ “ตลาดน�ำ  ท�ำเกษตรดี ที่ยั่งยืน” โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง
และวางแผนการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก�ำหนดให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตรงกับความต้องการของตลาด
ในแต่ช่วงเวลา โดยการวิเคราะห์ราคาของผลผลิตในแต่ละฤดูเป็นตัวก�ำหนดการผลิต เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต�่ำมีการรวม
กลุ่มในชุมชนเพื่อผลิตข้าวดีมีคุณภาพ มีการตั้งกลุ่มเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2) การจัดการผลผลิต : มีการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผลิตข้าวสารพร้อมบรรจุภัณฑ์ เพื่อจ�ำหน่ายแทน
การขายข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกจ�ำหน่าย การท�ำไข่เค็มสูตรต่างๆ การแปรรูปปลาย่างอบโอ่งจ�ำหน่ายแทน
การขายปลาสด การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดี
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ผลิตชนิดเดียวกันสู่ตลาดสีเขียว ตลาดอินทรีย์ ตลาดชุมชน
ได้เข้ารับการอบรมร่วมกับบริษัทดีแทค ในการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook และ Line ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก). เพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ผลิตชนิดเดียว เพื่อรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วและฉับไว

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) ผลส�ำเร็จของตนเอง การใฝ่รู้ ความขยัน ความอดทน และการยอมรับปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และทัศนคติเชิงบวกของตนเอง
เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองสู้ Smart Farmer ต้นแบบ
2) ผลส�ำเร็จของตนเองไปสูช่ มุ ชนการตัง้ เป็นศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกิดการพัฒนาศูนย์ฯ
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนได้รับความสนใจศึกษา
ดูงานจากเกษตรกรแหล่งอื่นๆ เป็นจุดศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมสร้างเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ขยายผลงานด้านวิถีชีวิตของเกษตรกรสู่เยาวชน ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี่ที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านท่าเมือง อ�ำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ขยายผลงานด้านเกษตรกร ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แก่เกษตรกรในพื้นที่
ต�ำบลท่าเมืองและผู้ที่สนใจ ด้านการลดต้นทุนการผลิต จ�ำนวน 13 ฐานเรียนรู้ ดังนี้ 1. การไถกลบตอซัง 2. การใช้ปุ๋ยพืชสด 3. การผลิต
ปุ๋ยหมักแห้ง 4. การท�ำน�้ำหมักมูลสุกร 5. การเลี้ยงไส้เดือนดิน 6. การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา 7. การจัดการแปลงนาใน
สภาพดินเค็ม 8. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 9. การส่งเสริมเพาะพันธุ์ปลา 10. เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 11. ส่งเสริมการ
เลี้ยงสุกรขุน 12. บัญชีต้นทุน บัญชีพารวย 13. การใช้น�้ำอย่างมีคุณค่า

“ ท�ำ

การเกษตรไม่มีหนี้พลิกพื้นที่ ที่มีปัญหา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยน�ำค�ำสอนของรัชกาลที่ 9 การระเบิดจากข้างใน กล่าวคือ เอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
กับสิ่งใกล้ตัว ค้นหาวิธีการแก้ไขให้ส�ำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนโดยส่วนรวม
พร้อมน�ำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ (30 : 30 : 30 : 10) มาจัดสรรแบ่งการใช้พื้นที่
ให้เกิดความสมดุล โดยพยายามน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการประกอบอาชีพ อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ ไร้หนี้ และอุทิศตนด้วยจิตอาสา
ที่จะน�ำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงจนประสบผลส�ำเร็จมาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน
ได้มีแหล่งศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป
■

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
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เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายประยงค์  บุญทอง
24 มิถุนายน พ.ศ. 2517
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 152 หมู่ที่ 11 ต�ำบลนาวัง อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
โทรศัพท์
: 08 6244 5974
ID Line
: 0862445974
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การท�ำอาหารปลาช่อน ปัน้ ก้อนจากวัตถุดบิ ทีห่ าได้จากท้องถิน่ ประกอบไปด้วย
ใบกระถินสับละเอียด 1 กิโลกรัม หน่อกล้วยสับ 1 กิโลกรัม กากถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
ปุ๋ยคอก 1 กิโลกรัม กากมะพร้าว 1/3 กิโลกรัม ร�ำอ่อน 1 กิโลกรัม น�้ำหมัก พด.2,6
½ ลิตร น�้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ½ ลิตร น�ำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกันแล้วปั้น
เป็นก้อนก็จะได้อาหารปลา เพื่อใช้แทนอาหารปลาส�ำเร็จรูปเป็นการลดต้นทุนในการ
เลี้ยงปลา และยังเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของปลาช่อนให้กินเจ

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มีวิธีการเลี้ยงปลาช่อนกินเจ โดยคิดสูตรอาหารที่คิดค้นขึ้นเองมาใช้เลี้ยงปลาช่อน
ในฟาร์มได้ประสบผลส� ำเร็จ เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมปลาช่อนจากปลากินเนื้อให้
มากินเจ ท�ำให้ลดต้นทุนการผลิต และท�ำให้เลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นได้

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีความคิดริเริ่มในการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทดแทนวัสดุที่มีจ�ำหน่าย
ในท้องตลาด ลดการใช้สารเคมี มีการวางแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ก่อนเริ่มต้นฤดูการผลิต สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วน�ำข้อมูล
ที่ได้มาจัดการกับทรัพยากรในฟาร์มของตนเอง โดยการผลิตข้าวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา โดยการใช้อาหารที่ผลิตขึ้นเองแทนการ
ใช้อาหารส�ำเร็จรูป เพือ่ ลดต้นทุน การปลูกผักอินทรียพ์ นื้ ถิน่ ทีเ่ หมาะกับสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ลดการใช้สารเคมี การเลีย้ งสัตว์ เพือ่ น�ำมูลสัตว์
งเสริมการเกษตร
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มาใช้เป็นปุ๋ยคอกให้กับต้นไม้ที่ปลูก เพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดินและไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเหมือน
ปุ๋ยเคมี และยังลดต้นทุน ทุกกิจกรรมในฟาร์มสามารถเอื้อต่อกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
2) การจัดการผลผลิต : มีการจัดการผลผลิตในฟาร์มและฟาร์มเครือข่ายโดย
จัดตั้งตลาดชุมชนให้มีจุดจ�ำหน่ายสินค้าที่แน่นอนและสะดวกในการขนส่ง ผู้ซื้อพบ
ผู้ขาย ใกล้แหล่งผลิต สมาชิกในชุมชนได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ  นอกจากนี้
ผลผลิตทีป่ ลอดภัยจากสารเคมียงั น�ำมาปรุงอาหารให้กบั ผูท้ เี่ ข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียน
รู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)แห่งนี้
3) การจัดการด้านการตลาด : โดยจัดตั้งตลาดในชุมชน เป็นจุดรวบรวม
จ�ำหน่ายสินค้าจากในฟาร์ม และเครือข่าย มีการเชือ่ มโยงการตลาดกับตลาดภายนอกชุมชน
และเพิ่มช่องทางการตลาดโดยขายผ่านตลาดออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

มีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบผลส�ำเร็จ
กับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดเวลา แล้วน�ำความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้พัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แล้วพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต้นแบบของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
นอกจากนี้ยังพัฒนา ศพก. แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอ�ำนาจเจริญแบบครบวงจร มีอาหารปลอดภัยจากสารพิษ
ที่ผลิตเองในฟาร์ม มีที่พัก จุดถ่ายรูป จุดเรียนรู้ทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมฝึกปฏิบัติ มีการขยายผลส�ำเร็จของตนเอง
โดยการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมในฟาร์มทางเครือข่ายออนไลน์ และสร้างเครือข่ายประสานงานจากการศึกษาดูงานในที่ต่างๆ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านข้อมูลกับเครือข่ายตลอดเวลา

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่ และต่างพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้กับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน รั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากในจั ง หวั ด และต่ า งจั ง หวั ด
จากการสร้างเครือข่ายและ ศพก. ส่วนใหญ่สถานทีแ่ ห่งนีย้ งั สร้างงาน สร้างรายได้ โดยการ
รับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายในชุมชน เพื่อน�ำมาท�ำอาหารให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการ
ด�ำเนินชีวิต มีการจัดการพื้นที่การเกษตรเป็นแบบ 30 : 30 : 30 : 10 มีกิจกรรม
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ที่เอื้อต่อกันทุกกิจกรรม ท�ำการเกษตรแบบ
เน้นความมีคุณธรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กินสิ่งที่ปลูก ปลูกสิ่งที่กิน
เมื่อเหลือจึงน�ำไปขาย และเมื่อตนเองประสบผลส�ำเร็จแล้วต้องการน�ำความรู้
ความสามารถที่ตนมีอยู่ไปเผื่อแผ่ให้กับสมาชิกในชุมชน มีความเสียสละทั้งเวลา
ก�ำลังกาย และก�ำลังทรัพย์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน มีจิตอาสาในการเป็น
วิทยากรเกษตรกรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด�ำเนินงานเป็นแบบอย่าง
ให้ชุมชน มีแหล่งความรู้ ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดศรีสะเกษ
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายวิชิต  อนันเทภา
26 กันยายน พ.ศ. 2510
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 52 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองฮาง อ�ำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์
: 08 5772 7664
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้วยวิธีการท�ำนาหยอด
การท�ำนาหยอดเป็นอีกวิธที ชี่ ว่ ยลดต้นทุนการผลิต มีขนั้ ตอนและวิธกี ารทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
และยั ง ใช้ เ วลาน้ อ ย ที่ ส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต มากขึ้ น สามารถก� ำ หนดต้ น ทุ น
ในการผลิต ก�ำหนดเวลาในการผลิต และอาจจะก�ำหนดให้ผลผลิตมากขึ้นได้
การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับเปลี่ยนมาผลิต
ปุ๋ยหมัก และน�้ำหมักชีวภาพ ตลอดการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบ�ำรุงดินแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน เนื่องจากมีราคาแพง และในแต่ละฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ
ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูง

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

สามารถเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพการผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิตกว่าการหว่าน การปรับเปลีย่ นจากนาหว่านเป็น
นาหยอด ช่วยลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ต่อไร่ได้
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
เมล็ดพันธุ์ควบคุม และให้คำ� แนะน�ำโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ลดความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพ มีการแบ่งพืน้ ทีส่ ำ� หรับการปลูกผัก ผลไม้ เลีย้ งปลา เลีย้ งไก่ ส�ำหรับบริโภคในครัวเรือน และจ�ำหน่าย (ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้)
งเสริมการเกษตร
146 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ผลิตข้าวคุณภาพ ด�ำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) การจัดการผลผลิต : ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
3) การจัดการด้านการตลาด : จ�ำหน่ายผลผลิตให้ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และชุมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

การอบรมหาความรูก้ บั หน่วยงานราชการ และการสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการ
ผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว แนวโน้มการเกิดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
ยังมีเครือข่ายหมู่บ้านอื่นๆ ในต�ำบลเดียวกัน เครือข่ายต่างอ�ำเภอ และเครือข่ายต่างจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และข้อมูลการผลิต

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และขยายผลไปในชุมชนใกล้เคียง โดยการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าว
จัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์แนะน�ำวิธกี ารผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุข์ า้ ว แก่เครือข่ายผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว และสมาชิก
โดยปัจจุบนั มีสมาชิกในชุมชน จ�ำนวน 80 ราย มีการประชุม อบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้สมาชิกในชุมชน และเปิดโอกาสให้สมาชิก
มีการซักถามแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ดันตนเองและชุมชนให้ด�ำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากขึ้น
เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรในชุมชน
รวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการประกอบอาชีพของชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และยังสามารถ
ต่อรองราคาผลผลิตได้ พัฒนาความรู้ ทักษะ ของตนเอง
และคนในกลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางทองแดง  แดนดี
2504
ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
72 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองกี่ อ�ำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์
: 08-1966-0363
ID Line
: 0819660363
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

น�ำเทคโนโลยีและเครือ่ งจักรกลเกษตรเข้ามาใช้ในไร่ออ้ ย เพือ่ เป็นการประหยัด
เวลาและแรงงาน และเพิ่มผลผลิต ได้แก่ มีการดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการผลิตอ้อย ได้แก่ การดัดแปลงถังน�้ำมัน 2,000 ลิตร ผ่าครึ่ง
เป็นอุปกรณ์ปรับดินให้เรียบสม�่ำเสมอ และย่อยดินให้ก้อนเล็กลง ลดปัญหาก้อนหิน
ขนาดใหญ่และตอไม้ก่อนปลูกอ้อย เรียกว่า “เรืออีโปง” ท�ำให้สะดวกในการท�ำงาน
ของรถไถและรถตั ด อ้ อ ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งใส่ ปุ ๋ ย คอก โดยขยายร่ อ งที่ ใ ช้ ใ ส่ ปุ ๋ ย
ให้กว้างขึน้ เพือ่ ให้ปยุ๋ คอกลงได้สะดวก เป็นการประหยัดแรงงานทีเ่ คยจ้างในการใส่ปยุ๋ ขีไ้ ก่
และเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ท�ำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น เน้นการตัดอ้อยชิดดิน ท�ำให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่ม ประหยัดเงินและ
เวลาในการตกแต่งตออ้อย และการใช้วิธีไถกลบใบอ้อย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องจักรกล ตั้งแต่เริ่มปลูกอ้อย จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว ท�ำให้สามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน และ
ประหยัดเวลา และมีแปลงท�ำพันธุ์อ้อย ไว้ใช้เอง เป็นการลดต้นทุนการผลิต

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต
		
l
การจัดท�ำแผนการผลิตอ้อยและกิจกรรมในไร่ ก�ำหนดระยะเวลาเป็นกรอบในการท�ำงาน เตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์ แรงงาน และเครื่องจักรกลการเกษตรล่วงหน้าก่อนถึงช่วงการท�ำงาน
งเสริมการเกษตร
148 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

		
l
การเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย ใช้รถไถระเบิดดินดาน ท�ำให้มีความชื้น
ในดินสูง ส่งผลให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีอย่างสม�่ำเสมอ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยการไถกลบใบอ้อยสด รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก พรวนดินและปรับดินให้ละเอียด โดยใช้
กระบะดินท�ำด้วยถังน�้ำมัน 2,000 ลิตร ผ่าครึ่ง ลากไปบนพื้นที่ดินที่ไถแล้ว เพื่อให้ดินเรียบ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเครื่องจักกลการเกษตร มีแปลงพันธุ์อ้อยส�ำหรับปลูก
ในพื้นที่ของตนเอง และไว้จ�ำหน่ายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรทั่วไป โดยคัดท่อนพันธุ์ที่สะอาดปลอดเชื้อโรคจากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ คัดเลือก
พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อยอย่างต่อเนื่อง และมีการดูแลรักษาแปลงพันธุ์อ้อยไม่ให้มีวัชพืชขึ้น
		
l
การปลูกและการดูแลรักษา การปลูก แบ่งการปลูกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ปลูกอ้อยปลายฝน (อ้อยข้ามแล้ง)
และอ้อยต้นฝน โดยใช้รถปลูกอ้อยเป็นหลัก เพื่อให้สามารถปลูกอ้อยได้ทันช่วงเวลาและประหยัดแรงงาน ใช้ระบบการให้น�้ำ ใส่ปุ๋ยพร้อม
การปลูกอ้อย โดยการใช้รถบรรทุกถังน�้ำขนาด 10,000 ลิตร ให้น�้ำในร่องปลูก และใส่ปุ๋ยพร้อมการปลูกอ้อยด้วยรถปลูก คัดท่อนพันธุ์ดี
ในการปลูก โดยเลือกพันธุ์ดีมีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูอ้อย มีการบ่มท่อนพันธุ์อ้อยก่อนปลูก ท�ำให้มีอัตราการงอกร้อยละ
100 การใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนปลูก โดยใช้รถแทรกเตอร์ลากฉุดอุปกรณ์ฝังปุ๋ยที่สามารถบรรจุได้ถึง 500 กิโลกรัม ไปในแนวร่องปลูก
ในอ้อยตอ ใช้รถปลูกอ้อย พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นอุปกรณ์ในการท�ำงาน ซึ่งสะดวกแก่การ
ควบคุมอีกทั้งประหยัดเวลาในการท�ำงาน การควบคุมวัชพืช มีการรักษาตออ้อยที่ดี โดยหลังจากตัดอ้อยสดแล้วได้ใช้ใบอ้อยคลุมดิน
2) การจัดการผลผลิต : การเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดอ้อย จัดเตรียมแปลงให้เหมาะสมกับการใช้รถตัดอ้อย เริ่มจากการปรับ
ระดับดินให้เรียบ ไม่เป็นคลื่นก่อนปลูก ส่งผลให้รถตัดอ้อยท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตัดอ้อยได้ชิดดิน สูงจากดินไม่เกิน
5 เซนติเมตร ประหยัดแรงงานและเวลา สามารถน�ำอ้อยสดส่งโรงงานได้เร็ว ลดอัตราการสูญเสีย อันเนื่องมาจากการใช้รถตัดอ้อยลง
มีการปลูกพืชหมุนเวียน จึงท�ำให้ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ตัดอ้อยสดทุกแปลง ไม่มีการเผาใบอ้อย
3) การจัดการด้านการตลาด : การใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวท�ำให้ประหยัดแรงงาน เวลา สามารถน�ำอ้อยสดส่งโรงงาน
ได้ทันเวลา โดยได้ทั้งคุณภาพและผลผลิตตามที่ต้องการ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เกษตรกรมีอาชีพท�ำไร่ต่อเนื่องเป็นเวลา 26 ปี โดยสามารถไว้ตออ้อยได้นานถึง 13 ตอ มีรายได้ต่อเนื่องจากการท�ำไร่อ้อย
มีการแสวงหาความรู้โดยการไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกชาวไร่อ้อย มีการสังเกต ทดลอง และ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อน�ำความรู้ไปปรับใช้ภายในไร่อ้อย นอกจากนี้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเงินลงทุน โดยการลงทุนในเรื่องให้
พื้นที่ในการท�ำไร่อ้อยและพันธุ์อ้อย เครื่องจักรกลเกษตร รวมทั้งให้ความรู้ในการผลิต เหมาจ่ายเป็นค่าดูแล ไร่ละ 1,000 บาท และ
เป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอ้อย มีการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นกับสมาชิก เป็นแหล่งกระจายอ้อยพันธุด์ ใี ห้แก่เกษตรกร เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร มีเกษตรกรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
เข้ามาศึกษาดูงานและน�ำไปต่อยอดปฏิบัติจนเป็นผลส�ำเร็จ เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สสก.ที่ 7

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ การ

ยึดอาชีพการท�ำไร่อ้อย ท�ำให้สามารถสร้างฐานะ และความ
มั่นคงในชีวิต ผลจากการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วย
ในทุกขั้นตอน ช่วยให้ประหยัดแรงงานและเวลา ท�ำให้สามารถมีเวลา
ไปท�ำกิจกรรมอื่น และสามารถผลิตพืชอื่นๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม
และมีความตั้งใจการปลูกฝังให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของการยึดอาชีพการท�ำไร่อ้อยต่อไป
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชัยภูมิ
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายทองพูน วงษา
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกรุณาศึกษา
108 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์
: 06 1974 4854, 0 4484 4045
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การวางแผนกระบวนการผลิตให้มีเพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดส้มโอ
2) การวางระบบน�ำ้ ภายในแปลง เพือ่ ให้สม้ โอได้รบั น�ำ้ อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ
3) การคัดเลือกส้มโอพันธุ์ดีที่ตลาดมีความต้องการ เช่น พันธุ์ทองดี
4) การค� ำ นวณการให้ ปุ ๋ ย ตรงกั บ ความต้ อ งการของส้ ม โออย่ า ง
เพียงพอต่อความต้องการของพืช
5) การก�ำจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม และมีกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐาน GAP

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) สามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ตัน ในปี 2559   เป็น 15 ตัน ในปี 2560 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50
2) สามารถลดต้นทุนการผลิตภายในแปลง
3) ท� ำ ให้ ส ามารถค� ำ นวณผลผลิ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และมี ข ้ อ มู ล ผลผลิ ต ที่ ค าดการณ์ เพื่ อ น� ำ ไปหาช่ อ งทาง
การจ�ำหน่ายที่เหมาะสม โดยจะเก็บส้มโอเพียง 80 – 100 ลูก/ต้น
งเสริมการเกษตร
150 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การผลิตตามมาตรฐาน GAP
2) การจัดการผลผลิต : การจ�ำกัดจ�ำนวนผลผลิตที่ให้ผลของส้มโอ ดังนี้
		
l
ส้มโอที่อายุต�่ำกว่า 4 ปี ไม่ให้มีผลผลิต
		
l
ส้มโอที่เกิน 4 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี เก็บผลผลิต 20 - 30 ลูก
		
l
ส้มโอที่เกิน 5 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี เก็บผลผลิต 50 - 60 ลูก
		
l
ส้มโอที่เกิน 6 ปี เก็บผลผลิต  60 - 80 ลูก
3) การจัดการด้านการตลาด : ส่งออกต่างประเทศ คือ จีน โดยการรวมกลุ่มของผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่
ในรูปแบบสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกส้มโออ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

การศึกษาด้วยตนเอง จากหนังสือ ผู้รู้ การสังเกต การปฏิบัติเอง และการได้รับค�ำแนะน�ำจากนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ มี

ความตั้งใจอยากช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
ในการสร้างความเข้มแข็งแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
■
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การเป็ น ประธานแปลงใหญ่ ของผู ้ ป ลู ก ส้ ม โออ� ำ เภอบ้ า นแท่ น ตลอดจนการรวมกลุ ่ ม ตามแนวทาง
การส่งเสริมการเกษตรสมาชิกแปลงใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นผลให้เกิดการรวมกลุ่ม และสามารถ
สร้างศักยภาพในการผลิต รวมถึงผลผลิตทีม่ เี พียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ และการขยายพืน้ ทีป่ ลูก
เพื่อขยายตลาดเพิ่มเติมต่อไป

งเสริมการเกษตร
152 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านเกษตรผสมผสาน
l

จังหวัดระนอง

154

ด้านพืชผัก
l

หน้า
หน้า

จังหวัดภูเก็ต

156

ด้านไม้ผล

หน้า

l

จังหวัดชุมพร

158

l

จังหวัดนครศรีธรรมราช

160

ด้านไม้ยืนต้น

หน้า

l

จังหวัดกระบี่

162

l

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

164

ด้านสมุนไพรและเครื่องเทศ
l

จังหวัดพังงา

หน้า
166
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดระนอง

ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายอุดร ศรีหาบุตร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
มัธยมศึกษาตอนต้น
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 109/12 หมู่ที่ 10 ต�ำบลล�ำเลียง อ�ำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
โทรศัพท์
: 09 0236 7713
ID Line
: 0902367713
Facebook
: นายอุดร ศรีหาบุตร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต
1)
ภายในสวน
ใช้ปุ๋ยเคมี
2)
3)
4)

งเสริมการเกษตร
154 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง โดยน�ำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน และวัสดุ
เช่น ทางปาล์ม เศษหญ้า เศษผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อลดการ
การท�ำน�้ำหมักจากหน่อกล้วยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
การท�ำสารไล่แมลงใช้เอง
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การใช้เครื่องบดหญ้าให้มีขนาดเล็ก เพื่อท�ำปุ๋ยหมัก
2) ปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีลดลงจากแบบเดิม เป็นการน�ำมา
ผสมน�ำ้ แล้วฉีดพ่นแทน และใช้เท่าที่จำ� เป็น
3) การใช้น�้ำส้มควันไม้ผสมกับหน่อกล้วยหมัก หยดน�้ำยางพารา
แทนการใช้น�้ำกรด ช่วยให้หน้ายางไม่ถูกท�ำลาย และท�ำให้นำ�้ ยางจับตัวได้ดี
และเร็วขึ้น

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การท�ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และผลิต
สารไล่แมลงเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ท�ำให้ปลอดภัยทัง้ ผู้ผลิตและผู้บริโภค
2) การจัดการผลผลิต : ปรับเปลีย่ นวิธจี ดั การผลผลิต เช่น กาแฟ
จากเดิมตากที่พื้นดิน ก็เปลี่ยนมาตากบนแคร่ไม้หรือมีวัสดุรอง ท�ำเป็นกาแฟ
กะลา เพื่อให้กาแฟมีกลิ่นหอม มีคุณภาพมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่า
สินค้าได้ด้วย
3) การจัดการด้านการตลาด : มีการรวมกลุ่มขายผลผลิตแบบเป็นกลุ่ม

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ อยู่เสมอ และน�ำมาประยุกต์ใช้
2) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) จากผลการปฏิบัติได้ประสบความส�ำเร็จจากการปฏิบัติจริง
จึงสอนสมาชิกในหมู่บ้านให้ท�ำเป็น
2) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน และผู้ที่สนใจในการท�ำเกษตร
3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
4) ท�ำให้ผลผลิตดีขึ้น พร้อมทั้งลดต้นทุนในการผลิต

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การรักษาอาชีพเกษตร และถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ลูกหลานสืบไป และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด
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“ ต้อง

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดภูเก็ต
ด้านพืชผัก
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายกัมพล กิ่งแก้ว
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านฉลอง
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์
: 08 3692 8808
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ท�ำการเกษตรแบบผสมการควบคู่กับการท�ำสวนยางพารา ในพื้นที่การเกษตร
4 ไร่ ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ลาดชันควนเขา ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มีการปลูก
พืชผักหลายชนิด เช่น ผักกูด ผักเหมียง ชะอม ข่า แต่ที่โดดเด่นและปลูกเกือบเต็มพื้นที่
ที่มีอยู่ คือ “ผักกูด” ที่มีความแตกต่างกับเกษตรกรทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีการปลูก
ผักกูดบนที่ลาดชันควนเขาให้นำ�้ ด้วยระบบสปริงเกอร์

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ใช้ เ ทคนิ ค การปลู ก ผั ก กู ด บนที่ ล าดควนเขาให้ น�้ ำ ด้ ว ยระบบสปริ ง เกอร์
พบว่า จะได้ผักกูดกรอบและไม่มีเมือกติดที่ยอด เนื่องจากผักกูดไม่ได้อยู่ในพื้นที่น�้ำขัง
โดยสภาพพื้นที่เป็นที่ลาดควนเขาท�ำให้ไม่เกิดน�้ำขัง ให้น�้ำและความชื้นอยู่ตลอดด้วยระบบ
สปริงเกอร์ ผักกูดจึงมีรสชาติความกรอบที่ดีกว่าผักกูดที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มและในพื้นที่
น�้ำขังในสวนอื่น ปัจจุบันปลูกผักกูดมานานกว่า 15 ปีในพื้นที่ 4 ไร่

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : น้อมน�ำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการในกระบวนการผลิต โดยการท�ำการเกษตร
หลายอย่างปลูกพืชที่หลากหลายชนิดร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิตกต�่ำ มีการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน และดูแลการ
ผลิตที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรม โดยการน�ำระบบนิเวศน์ธรรมชาติเข้ามาใช้ คือ ใช้ศัตรูธรรมชาติก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนและ
งเสริมการเกษตร
156 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้รับรองการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบ GAP โดยมีการวางแผนการผลิตและการตลาด
ครอบคลุมในแต่ละรอบเดือน รอบสัปดาห์ และรอบปี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และหลีกเลี่ยงการสูญเสียผลผลิต
จากภัยธรรมชาติ เช่น การวางระบบน�ำ้ สปริงเกอร์ในแปลงผักกูด เพือ่ การจัดการน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการขาดแคลนน�ำ้
ในช่วงหน้าแล้ง การเตรียมกล้าพันธุผ์ กั กูด โดยการไปเก็บต้นพันธุผ์ กั กูดทีข่ นึ้ เองตามธรรมชาติ ระยะปลูก จะปลูกระยะ 20 x 30 เซนติเมตร
ขุดหลุมลึก 10 - 15 ซม. การดูแลรักษา ด้วยพื้นที่เป็นที่ลาดชันควนเขา ไม่มีน�้ำขัง จึงต้องติดสปริงเกอร์ให้น�้ำทุกเช้า แต่ถ้าช่วงไหนร้อน
และแห้งแล้งมากๆ ก็จะเพิ่มการให้น�้ำช่วงเย็นด้วย และการเก็บผลผลิต จะเก็บ 3 วัน/ครั้ง และมัดเป็นมัดๆ และขายส่งมัดละ 7 บาท
แต่ถ้าขายเองขายมัดละ 10 บาท สัปดาห์หนึ่งจะได้ผลผลิตประมาณ 200 - 300 มัด
2) การจัดการผลผลิต : จะเก็บเกี่ยวผลผลิตสดทุกครั้งที่จะจัดจ�ำหน่าย เพื่อให้ผลผลิตสดใหม่ถึงมือลูกค้า โดยเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักกูดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และน�ำมามัดเป็นก�ำๆ ขายก�ำละ 10 บาท ในหนึ่งสัปดาห์จะได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 300 ก�ำคิดเป็น
รายได้ต่อปีเฉลี่ยประมาณ 144,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการเก็บผักเหมียง และผักชนิดอื่นๆ อีกด้วย ส่วนต้นทุนการผลิต
จะไม่มีเนื่องจากต้นพันธุ์ใช้วิธีหาตามธรรมชาติ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุในแปลง ส่วนในด้านแรงงานก็เป็นแรงงานในครัวเรือน
3) การจัดการด้านการตลาด : ท�ำการตลาด โดยการจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรต่างๆ
บุคคลทั่วไป และการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการศึกษา ค้นคว้าหาความรูจ้ ากประสบการณ์ การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูท้ สี่ นใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการผลิตอยู่เสมอ โดยการใช้ความรู้ที่ได้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท�ำการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ในการท�ำการเกษตรได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด สาขาท�ำสวน จากส�ำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันแปลงผักกูด
ยั ง เป็ น แปลงผั ก กู ด ต้ น แบบของส� ำ นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรอี ก ด้ ว ย และ
ยังเป็นแปลงต้นแบบลดต้นทุน ส�ำหรับเกษตรที่สนใจปลูกและต้องการความรู้ในเรื่องการ
ปลูกผักกูดในพื้นที่ลาดชันควนเขา โดยมีเกษตรกรทั้งในพื้นที่ และเกษตรกรในชุมชน
ใกล้เคียงเข้าศึกษาดูงาน และน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง และเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ แก่ชุมชน เช่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปลูกผักกูด และการดูแลรักษา ให้กับเกษตรกร
หรือนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานในแปลงได้เป็นอย่างดี

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ เกษตรกร
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ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยเล่าว่า ยามที่มีเวลา
ว่างจากการท�ำงานมักจะชอบดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับด้านการเกษตร และการ
ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก่อให้เกิด
ความชอบทางด้านการเกษตรจนอายุได้ประมาณ 34 ปี ได้มีความคิดอยากจะ
ปลูกพืชผักไว้ทานเองในบ้าน จึงได้ทดลองปลูกผักกูดเป็นแปลงเล็กๆ ขนาด
ประมาณ 3x3 เมตร เมื่อมีผลผลิตมากเกินที่จะทานในบ้าน จึงได้ทดลองน�ำ
ผลผลิตไปขายที่ตลาดในชุมชน ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด
มาก เนื่องจากในพื้นที่นั้นยังไม่ค่อยมีการปลูกแพร่หลายมากนัก จึงได้ผันตัว
เองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชุมพร
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา

: นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์
: 24 มกราคม พ.ศ. 2503
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างกลโรงงาน
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ที่อยู่
: 44 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่ามะพลา อ�ำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์
: 08 7627 0071
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการ
ปรับปรุงวิธีการผลิต

ใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ โดยผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด
(มังคุดผิวมัน) มีวิธีการจัดการแปลงมังคุด แบ่งเป็น 6 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะการพักตัวหลัง
การเก็บเกี่ยว 2) ระยะการแตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ 3) ระยะก่อนการออกดอก
4) ระยะออกดอก 5) ระยะผลอ่อน - ผลแก่ 6) ระยะการเก็บเกี่ยว

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดินและช่วยบ�ำรุงดิน
2) การควบคุมปริมาณดอกมังคุดให้พอดีกับต้นมังคุด ปริมาณ 30 - 35 %
ของต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
3) การป้องกันเพลี้ยไฟเข้ามาท�ำลายผลมังคุด ในช่วงดอกเริ่มคลายกลีบ
หุ้มดอกและผลอ่อน
4) เทคนิคการสังเกตลักษณะผลมังคุดที่เป็นเนื้อแก้วและยางไหล

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ผลิตมังคุดคุณภาพ โดยวางแผนการผลิตเริ่มตั้งแต่
หลังการเก็บเกีย่ ว จนถึงการเก็บเกีย่ วในฤดูตอ่ ไป ตามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม
งเสริมการเกษตร
158 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การจัดการผลผลิต : การเก็บผลผลิตมังคุดต้องเก็บผลที่มีสีหรือมีจุดสาย
เลือดที่มองเห็นชัดเจน ไม่มีลูกดิบ แตก หรือตกดิน หลังจากเก็บผลผลิตจากต้นแล้ว
จะคัดเกรดขนาดผลให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยการคัดเกรดเป็น 6 เกรด คือ
		 เกรด 1 น�ำ้ หนัก 90 กรัม ขึ้นไป ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ์
		 เกรด 2 น�ำ้ หนัก 90 กรัม ขึ้นไป ผิวมัน 70% หูเขียว มี 3 หูได้ ผิวลายได้ 30%
		 เกรด 3 น�ำ้ หนัก 56-89 กรัม ผิวมัน 90% และหูเขียว หูครบสมบูรณ์
		 เกรด 4 มังคุดที่มีน�้ำหนักตั้งแต่ 56 กรัม ขึ้นไป ผิวมันลาย หูแดงหรือ
ไม่ครบสมบูรณ์
		 เกรด 5 เบอร์ดอกขนาดตั้งแต่ 55 กรัม ลงมาแต่ไม่ด�ำ ไม่ดิบ ไม่ตกดิน
และมีเนื้อกินได้
		 เกรด 6 เบอร์ด�ำ ทุกผลที่มีสีคล�้ำจนถึงด�ำ ห้ามแตก บุบสลาย ตกดิน
หรือช�้ำมาก่อน
3) การจัดการด้านการตลาด : จ�ำหน่ายผลผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ซึ่งรวบรวม
ผลผลิตมังคุดคุณภาพจากสมาชิก เพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรอง และจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการส่งออกโดยวิธีการประมูล

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

ได้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตมังคุดคุณภาพ จากการเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ตามที่หน่วยงานต่างๆ
จัดขึ้น ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน นอกจากนี้ยังน�ำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ท่ามะพลา เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อน�ำเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในการผลิต เช่น การวิเคราะห์ดินและใบ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแก้ไขปัญหาเนื้อแก้วยางไหลในผลมังคุด

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ได้ดำ� เนินการประกอบอาชีพการเกษตรในการท�ำสวนมังคุดจนประสบผลส�ำเร็จ
และด� ำ เนิ น การรวมกลุ ่ ม เกษตรกรโดยจดทะเบี ย นเป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม มั ง คุ ด
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา และด�ำเนินงานจนประสบผลส�ำเร็จ จึงท�ำให้เกิดการ
ถอดบทเรียนท่ามะพลา Model ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการผลิตมังคุดคุณภาพ การบริหาร
จัดการกลุ่ม และการจ�ำหน่ายมังคุดโดยวิธีประมูล ซึ่งน�ำไปขยายผลการด�ำเนินงาน
ผ่านเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร จ�ำนวน 16 กลุ่ม และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ทุกส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทั่วประเทศ นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร (ศพก.) อ� ำ เภอหลั ง สวน
จังหวัดชุมพร โดยถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมังคุดคุณภาพ การรวมกลุ่ม ให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ส่งเสริม

■

สสก.ที่ 8

การท�ำสวนมังคุด ซึ่งเป็นราชินีไม้ผลให้เกิดความยั่งยืน
อยู่คู่กับประเทศไทย โดยสร้างองค์ความรู้กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพ
และถ่ายทอดให้เกษตรกรทั่วไป รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผ่านการ
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการผลผลิต
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกษตรกร
สมาชิกของกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้เพิ่มขึ้น
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ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายอรุณ ด�ำคุ้ม
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 24/2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลควนทอง อ�ำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
: 08 1958 2616
Facebook
: อรุณ ด�ำคุ้ม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ได้ผลิตฝรั่งภายใต้มาตรฐาน GAP เพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐาน
ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่
ต้องการของตลาด ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้บริโภคปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม
และเกิดการเกษตรแบบยั่งยืน

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ได้ใช้ปยุ๋ สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในการเพิม่ ผลผลิตให้แก่ฝรัง่
ในทุกๆ เดือน จึงท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปุ๋ยสูตรเสมอมีราคาที่สูง
จึงลดต้นทุนการผลิต โดยการน�ำแม่ปุ๋ยมาผสมปุ๋ยใช้เอง และได้ท�ำปุ๋ยหมัก
ใช้เอง เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ โดยหาวัสดุจากในพืน้ ทีม่ าท�ำ เพือ่ ลดต้นทุน
จากการซื้อปุ๋ยหมักส�ำเร็จรูปมาใช้ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การผลิตพืช จะผลิตพืชแบบปลอดภัย
เน้นให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยการตกแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
งเสริมการเกษตร
160 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เคมี และการให้น�้ำอย่างสม�่ำเสมอ มีการส�ำรวจแปลง ติดตามและประเมิน
พัฒนาการของพืช รวมถึงโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืชต่างๆ เพื่อจะได้เลือก
วิธีการจัดการโรคและแมลงที่เหมาะสม
2) การจัดการผลผลิต : ได้เก็บเกีย่ วผลผลิตในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
โดยเลือกจากขนาด สี และผิวของผล ที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้ และเลือกที่เก็บ
และขายวันต่อวัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่สดใหม่อยู่เสมอ ในกรณีไปขาย
โดยตรงจะท�ำแบบพร้อมรับประทานให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการและเป็นการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตขึ้น
3) การจัดการด้านการตลาด : เน้นการตลาดน�ำการผลิต โดยได้
ค�ำนวณในแต่ละสัปดาห์ว่าจะใช้ผลผลิตปริมาณเท่าไหร แล้วก็ผลิตให้ได้
เท่ากับที่จะน�ำไปจ�ำหน่าย โดยเน้นขายตรงให้แก่ลูกค้าลดปัญหาพ่อค้า
คนกลาง และนอกจากนี้ได้จ�ำหน่ายตามความต้องการของบริษัทที่มีมาใน
ทุกสัปดาห์ ถ้าไม่เพียงพอในการจ�ำหน่าย จะท�ำการรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรใกล้เคียงที่ผลิตได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน เพื่อน�ำมาจ�ำหน่าย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ไปศึกษาดูงานกับเครือข่ายการปลูกฝรั่งจากต่างอ�ำเภอ และจังหวัดอื่นๆ
เพื่อได้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิต การตลาด โรคและแมลงที่ระบาด และราคาผลผลิต
เพือ่ จะได้วางแผนการผลิต ควบคุมความเสีย่ งล่วงหน้า และได้ไปเข้ารับการฝึกอบรม เพือ่ หาความรูจ้ ากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ เช่น เรื่องมาตรฐานการผลิตพืช การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นต้น เพื่อน�ำไปพัฒนาการผลิต
พืชที่มีคุณภาพมากขึ้น และท�ำการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
จากเดิมได้ปลูกฝรั่งกิมจูเป็นคนเดียวในพื้นที่ และเมื่อท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จได้ขยายผลไปให้แก่
เกษตรกรข้างเคียงทีส่ นใจในการปลูกฝรัง่ กิมจู ท�ำให้เกษตรกรข้างเคียงปลูกฝรัง่ กิมจูมากขึน้ และมีรายได้จากการปลูก
ฝรั่งกิมจูทั้งเป็นรายได้เสริมและเป็นรายได้หลัก และได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานราชการ
ต่างๆ สถาบันการศึกษา น�ำบุคลากร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา มาศึกษาดูงานทั้งทางด้านการผลิต และการตลาด
อย่างสม�่ำเสมอ

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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“ อาชีพ

เกษตรเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ได้อยู่ดีมีความสุข และเน้นการท�ำการเกษตรแบบปลอดภัยทั้ง
ผู้ผลิต และผู้บริโภค และไม่ทำ� ลายสิ่งแวดล้อม
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดกระบี่
ด้านไม้ยืนต้น
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายส�ำราญ ไทยทอง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 5/5 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเขาใหญ่ อ�ำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์
: 08 1087 3221
ID Line
: 0810873221
Facebook
: ส�ำราญ ไทยทอง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต
1)
2)
3)
4)

มีการประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องมือ เช่น รถส�ำหรับหว่านปุ๋ย รถส�ำหรับยกทลายปาล์มขึ้นรถ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
การบริหารจัดการสวนปาล์มน�ำ้ มัน ตามชีววิธี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) พื้นที่ปลูกปาล์มน�ำ้ มัน บางแปลงที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียง ไม่สามารถเก็บกักน�้ำไว้ได้ ใช้วิธีการขุด
คูน�้ำ โดยท�ำเป็นฝายทดน�้ำ เพื่อเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2) ในพื้นที่สภาพดินไม่สมบูรณ์ แก้ปัญหาโดยใช้ทลายปาล์มเปล่าและทางใบ คลุมหน้าดิน
3) การวางทางใบขวางทางน�ำ้ ลดการชะล้างธาตุอาหารในดิน และวางในวงกว้างลดต้นทุนในการปราบวัชพืช

งเสริมการเกษตร
162 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ได้มกี ารด�ำเนินการผลิตปาล์มน�้ำมันตามมาตรฐาน RSPO และประดิษฐ์เครือ่ งมือ
รถส�ำหรับหว่านปุ๋ย โดยต่อรถพ่วงกับรถไถ เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยลดค่าแรงจากเดิมที่ใช้คนอย่างเดียว กระสอบ
ละ 50 บาท แต่เมื่อใช้เครื่องจักรเข้ามาร่วมด้วยค่าแรงเหลือกระสอบละ 35 บาท ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยได้ 30 % และได้
ประดิษฐ์รถส�ำหรับยกทลายปาล์มน�ำ้ มัน เพือ่ ลดปัญหาด้านแรงงาน รวมทัง้ มีการบริหารจัดการน�ำ้ ในสวนปาล์มน�ำ้ มัน
และการก�ำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน�้ำมันด้วย
2) การจัดการผลผลิต : มีการเก็บเกีย่ วผลผลิตทีส่ กุ พอดี เพือ่ ให้ได้ราคาดี และได้มกี ารจัดการวัสดุเหลือใช้
ในสวนปาล์ม เช่น ทลายปาล์ม ทางปาล์ม ใบปาล์ม มาใช้ประโยชน์ในการจัดการในสวนปาล์ม
3) การจัดการด้านการตลาด : น�ำไปขายที่ลานเทเท่านั้น การท�ำบัญชี รายรับ รายจ่าย ตั้งแต่ปี 2547
มีการท�ำบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1)
2)
3)
4)

เป็นแกนน�ำของหมู่บ้านในการขับเคลื่อนเกษตรกรปาล์มน�้ำมันแปลงใหญ่ การตัดปาล์มคุณภาพ
การท�ำแปลงปาล์มน�ำ้ มันต้นแบบ การปลูกพืชผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจดบันทึกสวนปาล์มน�ำ้ มัน
เน้นการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“

1) มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง
“แบบอย่างที่ดี ย่อมมีค่ากว่าค�ำสอน”
2) ขยัน อดทน และแสวงหาความรู้ใหม่
3) แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน และเกษตรกรรายอื่นๆ
4) ช่วยเหลืองานสังคม

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านไม้ยืนต้น
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายโสฬส เดชมณี
25 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
38 หมู่ที่ 1 ต�ำบลศรีวิชัย อ�ำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์
: 08 1370 0105
ID Line
: 081-3700105
Facebook
: โสฬส เดชมณี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) การใช้ ท างใบปาล์ ม เป็ น ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ธ รรมชาติ ต้ น ทุ น ต�่ ำ
ธาตุอาหารสูง
2) ตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน
3) ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของปาล์มน�้ำมัน
4) การบริหารจัดการสวนปาล์มน�ำ้ มัน ตามมาตรฐาน RSPO

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) โดยการใช้ทางใบปาล์ม เป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ต้นทุนต�่ำ
ธาตุอาหารสูง และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของแต่ละแปลง ตามความ
ต้องการของพืช
2) การวางทางใบขวางทางน�้ำ ลดการชะล้างธาตุอาหารในดิน
และวางในวงกว้างลดต้นทุนในการปราบวัชพืช
งเสริมการเกษตร
164 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) การให้นำ้� ปาล์มน�ำ้ มัน โดยใช้เครือ่ งสูบน�ำ้ ขนาดเล็กสูบน�ำ้ ใส่แปลง
ในช่วงปาล์มน�ำ้ มันขาดน�้ำ

ด้านการบริหารจัดการ

1) มีการวางแผนการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของแต่ละแปลง
2) มีการวางแผนการผลิตปาล์มน�้ำมันทั้งรอบปี
3) ท�ำผลผลิตคุณภาพ และการตัดปาล์มคุณภาพส่งโรงงาน
4) พยายามเติมความรู้ให้เต็ม น�ำความรู้มาคิดต่อยอดโดยเข้าไป
ปรึกษาที่สำ� นักงานเกษตรจังหวัด หรือมีเวทีอบรมเรื่องปาล์ม
5) ได้น�ำความรู้มาใช้ในแปลงตนเอง
6) เป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู ้ ผ ลิ ต ปาล์ ม น�้ ำ มั น
อย่างยัง่ ยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็นเครือข่ายทีต่ งั้ ขึน้ มาเพือ่ รองรับ RSPO
7) การท�ำแปลงปาล์มน�้ำมันต้นแบบ การปลูกพืชผสมผสานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) มีการจดบันทึกสวนปาล์มน�ำ้ มัน
9) เน้นการท� ำสวนปาล์มน�้ ำมันทีมีต้นทุนการผลิตต�่ ำ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

พยายามเติ ม ความรู ้ ใ ห้ เ ต็ ม น� ำ ความรู ้ ม าคิ ด ต่ อ ยอด และน� ำ มาใช้ โดยเข้ า ไปปรึ ก ษาที่ ส� ำ นั ก งาน
เกษตรจังหวัด หรือมีเวทีอบรมเรื่องปาล์ม เข้าไปเป็นสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปาล์มน�้ำมันอย่างยั่งยืน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ RSPO

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1)
2)
3)
4)

เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรปาล์มน�้ำมันแปลงใหญ่ การตัดปาล์มคุณภาพ
การท�ำแปลงปาล์มน�ำ้ มันต้นแบบ การปลูกพืชผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจดบันทึกสวนปาล์มน�ำ้ มัน
เน้นการท�ำสวนปาล์มน�้ำมันทีมีต้นทุนการผลิตต�่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“

■

สสก.ที่ 8

มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง
“พึ่งพาตนเองและความรู้จริงในอาชีพของตนเอง ”
ขยัน อดทน และแสวงหาความรู้ใหม่
1) แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน และเกษตรกรรายอื่นๆ
2) ช่วยเหลืองานสังคม
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพังงา

ด้านพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายจรัญ ศรีสว่าง
23 กันยายน พ.ศ. 2486
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
302/15 ถนนราษฏร์บ�ำรุง ต�ำบลตะกั่วป่า
อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โทรศัพท์
: 08 1082 5946
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

จัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จ�ำกัดให้มากที่สุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิต
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการผลิตในรูปแบบของเกษตรปลอดภัย

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารปรั บ ปรุ ง ดิ น โดยการน� ำ น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ ปุ ๋ ย หมั ก บ� ำ รุ ง ดิ น ไม่ ใ ช้ ส ารเคมี
เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการซื้อปุ๋ยเคมี
2) ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใช้สารชีวิภัณฑ์ในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลง

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต
l
การผลิต เนื่องจากท�ำการปลูกพืชสมุนไพรมาแล้วประมาณ
14 ปี เป็นที่สนใจและแพร่หลายเกือบทั้งจังหวัด มีการปลูกสมุนไพรหายาก
หรื อ สมุ น ไพรที่ เ ป็ น พั น ธุ ์ พื ช มหั ศ จรรย์ ห ลายชนิ ด เช่ น ต้ น สามสิ บ
(ล� ำ ต้ น เหมื อ นต้ น กุ ห ลาบใบเป็ น ฝอยเหมื อ นใบต้ น ก้ า งปลา ส่ ว นหั ว ที่ มี
ประโยชน์มีลักษณะคล้ายหัวกระชาย และปัจจุบันมีเครือข่ายถ่ายทอด
ไปยังหลายอ�ำเภอ
งเสริมการเกษตร
166 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

		
l
การปลูก เน้นการปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มีต�ำรายา และเอกสาร เพื่อศึกษาค้นคว้า
ส�ำหรับเยาวชนและผู้สนใจใคร่รู้ ที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อการเรียนรู้ มีการสาธิตการท�ำปุ๋ยหมักจุลินทรีและชีวภาพ
2) การจัดการผลผลิต
l
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยไม่ ลั ง เล จากการติ ด ต่ อ ประสาน การโทรศั พ ท์ ส อบถาม การไปติ ด ต่ อ
ด้วยตนเอง เนื่องจากมีความคิดว่า การสืบค้นจากนักวิชาการซึ่งเป็นผู้รู้ ท�ำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ หากปฏิบัติ
ส�ำเร็จจะเป็นผลดี
l
ปุ๋ยหมัก ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตามท้องถิ่น มาผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรข้างเคียง
l
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการป้องกันศัตรูพืชผัก
3) การจัดการด้านการตลาด : ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ วางจ�ำหน่ายหน้าที่ท�ำการชุมชน หรือแม่ค้า
มารับไปจ�ำหน่าย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
มีประสบการณ์ทสี่ ะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปี สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูด้ า้ นการเพาะปลูกสมุนไพร
และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถเป็นต้นแบบหรือจุดเรียนรู้กับชุมชน
และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การจะปลูกพืชสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือชุมชน คนใน
หมู่บ้านให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค และเป็นยารักษาเบื้องต้นให้แก่
คนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น
รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องสมุนไพร
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งเสริมการเกษตร
168 กรมส่
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ด้านเกษตรผสมผสาน

หน้า

l

จังหวัดก�ำแพงเพชร

170

l

จังหวัดพิษณุโลก

172

l

จังหวัดเพชรบูรณ์

174

ด้านข้าว

หน้า

l

จังหวัดตาก

176

l

จังหวัดนครสวรรค์

178

ด้านพืชไร่
l

หน้า

จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้านไม้ผล

180

หน้า

l

จังหวัดพิจิตร

182

l

จังหวัดสุโขทัย

184

l

จังหวัดอุทัยธานี

186
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดก�ำแพงเพชร
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นางสาวรจนา เพชรรัตน์
27 เมษายน พ.ศ. 2512
มัธยมศึกษาตอนต้น
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 50 หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ ต�ำบลโกสัมพี
อ�ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�ำแพงเพชร
โทรศัพท์
: 08 3390 3950
ID Line
: 0833903950
Facebook
: รจนา เพชรรัตน์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2559

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การปรั บ ปรุ ง บ� ำ รุ ง ดิ น ให้ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และน�้ำหมักชีวภาพต่างๆ เมื่อดินอุดมสมบูรณ์ รากพืชสามารถ
หาอาหารได้ง่าย ต้นพืชจะเติบโตและแข็งแรง โรคและแมลงจะเข้ามา
ท�ำลายได้น้อย

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ช่วยท�ำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้มาก เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้
จากในไร่นา  ท�ำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ท�ำให้ใช้ปุ๋ยเคมีลดลง และปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิ ต : มี ก ารผลิ ต ผลผลิ ต ที่ ห ลากหลายและ
ต่อเนื่อง ตลอดกันทั้งปี มีการคัดเลือกพืชที่สามารถขายได้เงินเป็นรายวัน
งเสริมการเกษตร
170 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เช่น ไข่เป็ด รับสีข้าว ขายสินค้าแปรรูป เช่น ขนมจากข้าวไรซ์เบอรรี่
รายเดือน เช่น ไผ่ ตะไคร้ กล้วย ข้าว รายปี เช่น อ้อย ยางพารา
2) การจัดการผลผลิต : โดยการขายสินค้าในท้องถิ่นก่อน
พร้อมทัง้ แปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ในกรณีทสี่ นิ ค้ามีจำ� นวนมาก พร้อม
ทัง้ สร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นชนิดเดียวกัน ท�ำให้สามารถขายไปพร้อม
กับเพื่อนสมาชิกได้
3) การจัดการด้านการตลาด : น�ำผลผลิตติดตัวไปด้วยในการออกพื้นที่ต่างๆ ทั้งเป็นวิทยากร
ไปร่วมกิจกรรม เพื่อสื่อสารให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ และลง Facebook ในกิจกรรมที่ท�ำ ท�ำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูดี

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

เข้ า ร่ ว มการอบรม เพิ่ ม พู น ความรู ้ อ ยู ่ เ สมอ เต็ ม ที่ ทุ ก ครั้ ง หากรั บ ปากในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละต่างพืน้ ที่ รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ และน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาพัฒนาสวนของตนเองและน�ำความรู้
ขยายผลไปสู่คนในท้องถิ่น และสมาชิกเครือข่าย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ขยายความส�ำเร็จด้วยการเป็นจุดเรียนรู้เครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขยายผลความรู้
สู่เกษตรกรที่สนใจมาเรียนรู้ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับหน่วยงานต่างๆ
ในการท�ำเกษตรผสมผสาน ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
เนื่องจากได้เจอคนที่มีความรู้หลากหลาย ได้เปิดโลกทัศน์ และมีความสุขที่
ช่วยให้คนอื่นได้พัฒนา รวมไปถึงท�ำให้สินค้าเกษตรขายได้มากขึ้น จากความ
เชื่อมั่นที่เขาได้รับข้อมูลจากการอบรม

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ใฝ่รู้

ทดลองท�ำจริง และมีความสุขกับงานที่ท�ำ
จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ และภาคภูมิใจ

”

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2

171

สสก.ที่ 9

■

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพิษณุโลก
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางจันตนา ศิริวัฒน์
2 เมษายน พ.ศ. 2502
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
47 หมู่ที่ 11 ต�ำบลนครป่าหมาก อ�ำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์
: 08 3956 2057
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ประกอบอาชี พ การเกษตร โดยท� ำ แบบผสมผสาน ใช้ ค วามรู ้
ทางวิชาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น ใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และสิ่ ง เหลื อ ใช้ จ ากการเกษตรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น ใช้ ร� ำ ข้ า ว
จากการสี เพื่ อ แปรรู ป ข้ า วเลี้ ย งปลา  เลี้ ย งไก่ ใช้ มู ล ไก่ ท� ำ เป็ น ปุ ๋ ย คอก
ส� ำ หรั บ ใส่ น าข้ า ว ปลู ก ผั ก ใช้ เ ศษพื ช ผั ก ที่ เ หลื อ จากการบริ โ ภค
และจ�ำหน่ายเป็นอาหารไก่ อาหารปลา

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การใช้ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการผสมผสานกั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
การใช้ ผ ลผลิ ต และสิ่ ง เหลื อ ใช้ จ ากการเกษตรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ในกระบวนการผลิ ต และเกื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น ละกั น ส่ ง ผลท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น
ในการผลิตของเกษตรกรต�่ำ

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตทางการเกษตร
มีหลากหลายกิจกรรม เน้นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในพื้นที่ท�ำการเกษตร
จ�ำนวน 20 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน
งเสริมการเกษตร
172 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ 1 จ�ำนวน 2 ไร่ เป็นพื้นที่พักอาศัย โรงสีข้าวขนาดเล็ก ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่
ส่วนที่ 2 จ�ำนวน 6 ไร่ เป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาดุก ปลาสวาย ปลากินพืช จ�ำนวน 3 บ่อ บ่อดินส�ำหรับ
เลี้ยงกบ จ�ำนวน 6 บ่อ
		
l
ส่วนที่ 3 จ�ำนวน 12 ไร่ เป็นพื้นที่ นาข้าว
2) การจัดการผลผลิต : ผลผลิตข้าว เก็บไว้บริโภค จัดท�ำเป็นเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปเป็นข้าวกล้อง
จ�ำหน่ายในชุมชน ผลผลิตจากกบ จ�ำหน่ายเป็นกบเนื้อ ผลผลิตเฉลี่ย 40,000 กิโลกรัม/ปี พืชผัก จ�ำหน่ายในชุมชน
ส่วนที่เหลือน�ำเป็นอาหารปลากินพืช และไก่พื้นเมือง
3) การจัดการด้านการตลาด : จ�ำหน่ายข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปเป็นข้าวกล้อง ภายในชุมชน
ผลผลิตจากพืชผัก กบ ปลา  เปิดร้านค้าจ�ำหน่ายในชุมชน และมีพ่อค้ามารับซื้อภายในพื้นที่ โดยมีการจ�ำหน่าย
ทั้งราคาปลีกและราคาส่ง
l
l

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มีการแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพของการเกษตร จากหน่วยงานราชการ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
และการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างและเชื่อโยงเครือข่ายเกษตรกร พ่อค้าภายในพื้นที่และ
ต่างพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบอาชีพและการตลาด รวมทั้งยังเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ร่วมเป็นเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรกรรมยั่งยืน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
มีการขยายองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความส�ำเร็จในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรที่ตนท�ำอยู่ไปสู่ชุมชนและคนที่สนใจ ผ่านการเป็น
วิทยากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน และ
บุคคลผู้สนใจ ท�ำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการท�ำการเกษตร และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ น้อม

”

น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ให้สามารถเลี้ยงดู
ตนเอง ครอบครัว และสามารถเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร และผู้สนใจได้
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ด้านเกษตรผสมผสาน
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายมิตรชัย ยุทธรักษ์
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 142 หมู่ที่ 4 ต�ำบลนาแซง อ�ำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์
: 08 7316 9130
ID Line
: 0873169130
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

การผลิตหน่อไม้นอกฤดู เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาราคาผลผลิตตกต�ำ่ เนือ่ งจากในฤดูฝนหน่อไม้ปา 
่ ซึง่ แม่คา้ น�ำมาจ�ำหน่าย
มีปริมาณมาก ท�ำให้ราคาถูก หากหน่อไม้ที่สวนออกก่อนหน่อไม้จากธรรมชาติก็จะได้ราคาดี ถึงกิโลกรัมละ 60 - 80 บาท
โดยใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้หน่อไม้ออกนอกฤดู ทั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากของเหลือจาก
การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา โดยน�ำน�้ำจากบ่อพักมูลไก่ มาใช้ในแปลงไผ่ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และของเหลือจากปศุสัตว์ ท�ำให้ได้ผลผลิตสูง รวมไปถึง
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลท�ำให้ต้นทุนในการผลิตต�่ำ และให้ผลผลิตออกนอกฤดู จึงมีราคาขายสูงกว่าท้องตลาด

งเสริมการเกษตร
174 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : ขั้นตอนการผลิตเริ่มต้นจากการตัดแต่งกอไผ่
ให้เหลือเฉพาะล�ำอ่อน 4 - 6 ล�ำ/กอ ให้น้�ำ (น�้ำจากบ่อพักมูลไก่) สัปดาห์ละ
1 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม-กรกฎาคม สามารถเก็บหน่อไม้ เพื่อจ�ำหน่าย
ในเดือน สิงหาคม-กุมภาพันธ์ ราคา 60 - 80 บาท/กิโลกรัม
2) การจัดการผลผลิต : การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว แบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ ไผ่ที่ถูกตัดแต่งออก สามารถน�ำไปขายเป็นไม้ไผ่ใช้งาน หน่อไม้สามารถขายสด และน�ำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ต้ม
จ�ำหน่ายต่อไป
3) การจัดการด้านการตลาด : หน่อไม้และไม้ไผ่ส�ำหรับใช้งาน มีคนที่สนใจ เกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
ภายในจังหวัด มาซื้อถึงที่บ้าน และบางส่วนน�ำไปขายที่ตลาดสดภายในอ�ำเภอ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

จะมีการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตของตนเอง เพื่อหาแนวทางในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม ทั้งกระบวนการต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ้น
เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เป็นต้น
ภายหลังการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีการตั้งกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่ายของเกษตรกร โดยใช้
สื่อต่างๆ เช่น Line และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับอ�ำเภอ และระดับจังหวัด
ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรมของตนเองอยู่เสมอ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การขยายองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความส�ำเร็จในระบบเกษตรกรรมที่ท�ำอยู่ไปสู่ชุมชนและคนที่สนใจ โดย
การเป็นประธานศูนย์และวิทยากรประจ�ำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ�ำเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะใช้วิธีการบรรยาย การร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือให้ค�ำแนะน�ำ และพาชมแปลงต้นแบบ
ท�ำให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมที่สนใจ เพื่อน�ำไปปฏิบัติและขยายผลการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้
ภายหลังที่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจะมีการโทรไปสอบถามกลุ่มที่มาศึกษาดูงานถึงผลลัพธ์ของการน�ำไปปฏิบัติ ปัญหา 
และอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้น เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและวิธีการแก้ไขกับผู้ที่ได้น�ำไปทดลองปฏิบัติต่อไป ผลส�ำเร็จของการขยาย
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความส�ำเร็จ คือ เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ
และได้แนะน�ำให้เกษตรกรท่านอืน่ ๆ มาดูตน้ แบบในการบริหารจัดการทีด่ ี ท�ำให้เกิดก�ำลังใจในการถ่ายทอดความรูข้ องเกษตรกร
ต้นแบบ และท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำการเกษตรส�ำหรับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ อาชีพ

เกษตรกร เป็นอาชีพที่นา่ ยกย่อง เราสามารถเลี้ยงคนได้
ทั้งประเทศ การที่เราจะประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ต้องกล้าที่จะคิดให้แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไป ลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้
ตามความต้องการ หากเรามีความพยายามและไม่หยุดนิ่ง ความส�ำเร็จ
ก็จะเกิดแก่เรา สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนทั้งนี้
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดตาก
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นางทรัพย์ ด�ำแดง
24 มีนาคม พ.ศ. 2504
ประถมศึกษาปีที่ 6
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 33 หมู่ที่ 2 ต�ำบลตากตก อ�ำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
โทรศัพท์
: 08 7200 1482
ID Line
: 0872001482
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส มั ย ใหม่ ผ สมผสานกั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ า ว
และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเกษตรกรทั่วไป
ในการน�ำไปใช้ ทั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากของเหลือจากการเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ และเลี้ยง
นกกระทา  โดยน� ำ มู ล สั ต ว์ ม าใช้ ใ นนา  เพื่ อ ลดการใช้ ปุ ๋ ย เคมี รวมไปถึ ง ความใส่ ใ จ
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อลดการปนของเมล็ดพันธุ์ข้าว
และรักษามาตรฐานการผลิตของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และของเหลือจากปศุสัตว์ ท�ำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
จังหวัด ข้าวปลอดภัยกับผู้บริโภค สร้างความมั่นใจ และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลท�ำให้ต้นทุนในการผลิตข้าวต�่ำกว่าเกษตรกรทั่วไป

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เริ่มต้นจากการเตรียมแปลงปลูกและเพาะกล้าข้าว จากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วก�ำแพงเพชร จากนั้นปลูกข้าวด้วยรถด�ำนา ดูแลและก�ำจัดวัชพืช โดยใช้แรงงานคนในครอบครัว
บ�ำรุงต้นข้าว โดยใส่มลู วัว และมูลนกกระทาทีเ่ ลีย้ งไว้ โดยใส่เป็นประจ�ำ ทัง้ นีก้ ารดูแลรักษาจะต้องดูแลตลอดฤดูกาลปลูก เพือ่ ควบคุมการ
ระบาดของโรคและวัชพืชในแปลงนาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 10 วัน จะปล่อยน�้ำออกจากแปลง เพื่อให้ขา้ วสุกสม�่ำเสมอ
จากนัน้ จึงเก็บเกีย่ วโดยใช้เครือ่ งจักรกลทีท่ ำ� ความสะอาดก่อนเก็บเกีย่ ว เพือ่ ลดการปนของเมล็ดพันธุป์ น และลดระยะเวลาในการเก็บเกีย่ วข้าว
งเสริมการเกษตร
176 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การจัดการผลผลิต : การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะน�ำไปเป็นเมล็ดพันธุ์
โดยเริ่มจากการน�ำข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาตาก เพื่อลดความชื้น ให้เหลือความชื้นประมาณ 11 – 12 % จากนั้นน�ำตัวอย่างข้าว
ที่ได้จากการลดความชื้นส่งห้องปฏิบัติการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก�ำแพงเพชร เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
ส่วนข้าวที่จะน�ำไปบริโภค โดยแบ่งข้าวที่ได้จากการลดความชื้นน�ำไปสี เพื่อเป็นข้าวส�ำหรับบริโภคภายในครัวเรือน และจ�ำหน่ายต่อไป
3) การจัดการด้านการตลาด : เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะมีคนที่สนใจมาก ทั้งเกษตรกรที่ได้รับค�ำแนะน�ำ
จากที่ตา่ งๆ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ภายในจังหวัด จะมาซื้อถึงที่บ้าน และส่วนของข้าวที่ใช้บริโภคจะน�ำไปใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
และจ�ำหน่ายในพื้นที่ โดยใช้หลักการตลาดน�ำการผลิต การจ�ำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งนี้สามารถสั่งจองล่วงหน้า  เพื่อรักษาคุณภาพ
ป้องกันผลผลิตล้นตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคนที่สนใจได้

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

มี ก ารแสวงหาความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของตนเอง เพื่ อ หาแนวทางในการประกอบอาชี พ ที่ เ หมาะสม
ทั้งกระบวนการต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ้น เช่น โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เป็นต้น ภายหลังการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีการตั้งกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่าย
ของเกษตรกร โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น Line และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับอ�ำเภอ
และระดับจังหวัด ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรมของตนเองอยู่เสมอ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
การเป็ น วิ ท ยากรประจ� ำ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตร (ศพก.) อ�ำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการบรรยาย การร่วมคิดวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาหรือให้ค�ำแนะน�ำ และพาชมแปลงต้นแบบการผลิตข้าว ท�ำให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมที่สนใจ เพื่อน�ำไปปฏิบัติและขยายผลการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรได้ ผลส�ำเร็จของการขยายองค์ความรู้ และประสบการณ์ คือ เกษตรกร
ที่มาศึกษาดูงานน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปแนะน�ำให้เกษตรกรท่ านอื่นๆ มาดูต้นแบบ
ในการบริหารจัดการที่ดี ท�ำให้เกิดก�ำลังใจในการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำการเกษตรส�ำหรับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ท�ำเกษตรกรรม

ระยะเวลาหลายปี สั่งสม
ประสบการณ์ตา่ งๆ เรียนรู้ร่วมกับปฏิบัติจนเกิดเป็นประสบการณ์ที่สามารถ
ถ่ายทอดและขยายผลต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ที่มีความสนใจและจะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ เพื่อน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบเกษตรกรรมของตนเอง พัฒนา
ให้เกิดความผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประสบการณ์ของตนเอง เพื่อรักษามาตรฐานการผลิต และระบบ
การบริหารจัดการให้เป็นต้นแบบที่ดีต่อไป ทั้งนี้ การท�ำเกษตรกรรม
แบบพึ่งพาตนเอง ท�ำแล้วมีรายได้ ได้อยู่ร่วมกับสมาชิกครอบครัวทุกวัน
สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันปฏิบัติ เพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครสวรรค์
ด้านข้าว
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา

:
:
:
:

นายวิวัฒน์ ปั้นทอง
7 กันยายน พ.ศ. 2509
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่อยู่
: 31/3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์
: 08 3000 0749
Facebook
: วิวัฒน์ ปั้นทอง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2560

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ศึ ก ษาและน้ อ มน� ำ แนวทางหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของในหลวงรั ช กาลที่ 9 มาปรั บ ใช้ ใ นการประกอบอาชี พ ท� ำ นา  คื อ
การลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก ารท� ำ นา
อยู่นอกเขตชลประทาน จึงมีวิธีการท�ำนาหลายวิธี เช่น วิธีหว่านส�ำรวย
วิธีหยอดเมล็ดข้าวแห้ง วิธีหว่านน�้ำตม และวิธีปักด�ำ เป็นต้น วิธีการท�ำนา
จึงปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของภูมิอากาศในแต่ละปี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันท�ำนาตามกระบวนการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) โดยวิธี
ลดต้นทุนการผลิต ตามกระบวนการผลิตพืชปลอดภัย เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
ในฤดู ก าลผลิ ต ครั้ ง ต่ อ ไป และเก็ บ ผลผลิ ต ข้ า วไว้ บ ริ โ ภคในครั ว เรื อ น
เหลือจึงจ�ำหน่ายภายในชุมชน

งเสริมการเกษตร
178 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : เมล็ดพันธุท์ ใี่ ช้ เป็นเมล็ดพันธุท์ กี่ รมการข้าว
รับรอง เป็นเมล็ดพันธุท์ เี่ ชือ่ ถือได้ มีความสมบูรณ์ เพือ่ สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์
ใช้ในรอบฤดูกาลผลิตครั้งต่อไป ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี และมี
การเทคโนโลยี หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการท�ำนา
2) การจัดการผลผลิต : เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ที่เหลือจึงน�ำมา
จ� ำ หน่ า ย และมี ก ารแปรรู ป เป็ น ข้ า วสารไว้ บ ริ โ ภคในครั ว เรื อ น ที่ เ หลื อ
น�ำมาจ�ำหน่าย
3) การจัดการด้านการตลาด : เป้าหมายลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคน
ในชุมชน ในหมู่บา้ น และชุมชนใกล้เคียง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

1) ศึ ก ษาหาความรู ้ ใ หม่ ๆ มาเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ ตนเองตลอดเวลา 
ไม่ว่าหน่วยงานใดที่จัดอบรมให้ความรู้จะเข้าร่วมตลอด รวมถึงการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อน�ำมาปรับใช้กับตนเอง
2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในการเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ และหาช่องทางการตลาด และเครือข่ายกลุม่
Smart Farmer เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ความรู ้ และช่ อ งทาง
การตลาดในกลุ่ม Smart Farmer ด้วยกัน

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่กันในชุมชน
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ต�ำบวังใหญ่
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท�ำนา  ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่
ที่มาร่วมเรียนรู้ จะรู้จักตนเองและเกิดการยอมรับตนเองมากขึ้น ท�ำให้มี
เกษตรกรสนใจสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากตนเองในเรื่องการท�ำนา  มีการ
จัดท�ำแปลงสาธิตของตนเองในด้านการท�ำนา  เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่า
มีการผลิตทีด่ ี ท�ำให้เกษตรกรทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงสนใจในการผลิตข้าวให้มคี ณ
ุ ภาพ

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ท�ำ

การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นพึ่งพาตนเอง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้านพืชไร่
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายบันแล มาดีคาน
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนน�ำ้ ปาดชนูปถัมภ์
39/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยมุ่น อ�ำเภอน�ำ้ ปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์
: 08 1740 3954
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต
สับปะรด

1) ใช้สารไซโตไคนินจากน�้ำมะพร้าว เพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยว

2) มีการวางแผนการจัดการ และการดูแลรักษาผลผลิตในแปลงเพือ่
ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1) ใช้ ส ารไซโตไคนิ น ที่ ไ ด้ จ ากการน� ำ น�้ ำ มะพร้ า วมาหมั ก กั บ
นมเปรี้ยว และแป้งข้าวหมาก เป็นเวลา  1 เดือน น�ำมากรองและน�ำมา
ฉี ด พ่ น ในสั บ ปะรดขณะลู ก ยั ง เล็ ก จ� ำ นวน 1 ครั้ ง อั ต ราส่ ว น น�้ ำ หมั ก
1.25 ลิตร ต่อน�้ำ 1,000 ลิตร เพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยวสับปะรด ท�ำให้
ผิวสับปะรดสวย สีสันสม�่ำเสมอ
2) วางแผนการผลิ ต พื ช รายแปลง ที่ ส ามารถก� ำ หนดช่ ว งเวลา
เตรี ย มดิ น การปลู ก การดู แ ลรั ก ษา  การป้ อ งการก� ำ กั ด แมลงศั ต รู พื ช
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการปลูก การจัดการผลผลิต และการจัดการ
แรงงาน ที่สอดคล้องตามปฏิทินการเพาะปลูก คือ ในช่วงที่ดอกสับปะรด
งเสริมการเกษตร
180 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก�ำลังบาน เกษตรกรจะไม่เข้าไปดายหญ้าหรือพ่นสารใดๆ เพราะจะท�ำให้ดอกสับปะรดเจริญเติบโตได้เต็มที่ ไม่ถกู รบกวน
ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เนือ้ สับปะรดสวย สม�ำ่ เสมอ ไม่เป็นจุดสีดำ� หรือน�ำ้ ตาลเข้ม ท�ำให้ได้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี ขายได้ราคาดี

ด้านการบริหารจัดการ

มีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น 18 ไร่ โดยการวางแผนการผลิตพืชรายแปลง ที่สามารถ
ก�ำหนดช่วงเวลาเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา  การป้องการก�ำจัดแมลงศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการปลูก การจัดการผลผลิต และการจัดการแรงงาน ที่สอดคล้องตามปฏิทินการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้ปุ๋ยหมัก น�้ำหมัก ผลผลิตที่ตกเกรดตัดทิ้งเป็นปุ๋ยในดิน ไถหมักต้นในแปลงที่จะปลูกใหม่ ใช้น้�ำหมักฉีดพ่น
ในระยะผลอ่อน ไม่เข้าแปลงในระยะที่ดอกสับปะรดเป็นดอกสีม่วง เพื่อไม่ต้องการรบกวนการผสมเกสร ท�ำให้ไม่เกิด
ตาด�ำเนื้อด�ำ มีผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อม
โยงเครือข่าย

เกษตรกรให้ความสนใจ และเปิดรับในการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ
ไปใช้ ใ นแปลงเกษตรกร มี ก ารเรี ย นรู ้ อ ยู ่ ต ลอดเวลา  รวมทั้ ง ยั ง ค้ น คว้ า
หาความรู้จากทางระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
จะมีกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืช และกลุ่ม Smart Farmer คอยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอยู่สม�่ำเสมอ

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
เป็นแปลงเรียนรู้ส�ำหรับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร ให้ค�ำแนะน�ำเกษตรกร
รายอื่ น ได้ โดยแนะน� ำ ให้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ เ ห็ น ข้ อ ดี ข องการวางแผนการผลิ ต และเริ่ ม ใช้ ส ารจากธรรมชาติ
ทดแทนการใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ด�ำเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รักษาสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลกับการท�ำการเกษตร
■

”
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Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพิจิตร
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสายันต์ บุญยิ่ง
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตร
77 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังทับไทร อ�ำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์
: 056 606188, 08 1887 1964
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2558

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออก มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีการเชื่อมโยง
ตลาดด้วยตนเอง มีการรวบรวมผู้ผลิตมะม่วงในพื้นที่ เพื่อการส่งออก และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตมะม่วงและไม้ผลอื่นๆ
ของจังหวัดพิจิตร อีกทั้งมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการเสียบกิ่งพันธุ์ดีใน
มะม่วงพันธุท์ รี่ าคาผลผลิตต�ำ่ (เกษตรกรเรียกฝากท้อง, อุม้ บุญ) ท�ำให้ได้มะม่วงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยไม่ตอ้ งขยายพืน้ ทีป่ ลูกเพิม่ และใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต เช่น การป้องกันและก�ำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน ได้แก่ การใช้เหยื่อล่อ การใช้สมุนไพร และการใช้แมลงวันผลไม้
ตัวผู้ที่เป็นหมันโดยการฉายรังสี และลดการใช้สารเคมี การน�ำผลไม้ที่ร่วงหล่นเสียหาย น�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยน�้ำสกัดชีวภาพ เพื่อเป็นการตัด
วงจรและลดจ�ำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้ และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี และได้รับการรับรองการผลิตไม้ผลที่ดีและเหมาะสม (GAP)
จากกรมวิชาการเกษตร

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

การน�ำเครื่องจักรขนาดเล็กมาดัดแปลงใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพรวนดิน เป็นต้น มีการเลี้ยงผึ้ง
ในสวนไม้ผล เพื่อการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ ในการลดการใช้สารเคมี มีการใช้สมุนไพรในการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูไม้ผล
และมีการใช้เทคโนโลยีแมลงวันผลไม้เป็นหมันในการควบคุมแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ ท�ำให้ลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมี
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมดีขึ้น และผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : การปรับปรุงคุณภาพดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยการใช้ปุ๋ยคอกและตัดหญ้าคลุมดิน
ปล่อยให้ย่อยสลาย ท�ำความสะอาดสวนโดยการตัดหญ้า  ตัดท�ำลายพืชอาศัยที่เป็นแหล่งอาหารของแมลงศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
เช่น การใช้ฟางข้าว น�ำมาคลุมโคนต้นไม้ผลร่วมกับปุ๋ยคอก ช่วยเก็บความชื้นและเป็นปุ๋ยหมัก น�ำผลไม้ที่ร่วงหล่นเสียหาย ซึ่งเป็น
แหล่งขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ น�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยน�้ำสกัดชีวภาพ เพื่อเป็นการตัดวงจรและลดจ�ำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้
และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี
งเสริมการเกษตร
182 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การจัดการผลผลิต :
l
การห่อผล ทดลองกระดาษห่อผลชนิดต่างๆ ถุงห่อชนิดพิเศษด้านในเป็นสีด�ำ ถุงด�ำ
l
การบรรจุหีบห่อ เช่น จัดท�ำกล่อง จัดกระเช้าผลไม้จ�ำหน่ายของขวัญเพื่อเพิ่มมูลค่า 
l
การเพิ่มผลผลิตมะม่วง โดยการเสียบกิ่งพันธุ์ดีในมะม่วงพันธุ์ที่ราคาผลผลิตต�่ำ (เกษตรกรเรียกฝากท้อง, อุ้มบุญ)
ท�ำให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม
l
มีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยวิธีการเปลี่ยนยอด
l
มีการคัดเกรดผลผลิตมะม่วง เพือ่ การจ�ำหน่ายตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยน�ำความรูต้ ลอดจนประสบการณ์
ที่พบ ถ่ายทอดแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง
3) การจัดการด้านการตลาด : ส�ำรวจตลาดและเก็บข้อมูลผลผลิตและจุดรับซื้อในพื้นที่ เพื่อวางแผนการผลิต และเชื่อมโยง
การตลาดจนปัจจุบนั จ�ำหน่ายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตลาดไท ตลาดสีม่ มุ เมือง ตลาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น มาเลเซีย
ญี่ปุ่น และมีการท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
1) ศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติของพื้นที่ และเลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
มาปลูกและขยายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน
2) ศึกษาการใช้แมลงวันผลไม้ตวั ผูท้ เี่ ป็นหมัน โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร
และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และเผยแพร่ให้กับคนในพื้นที่
3) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กร
เกษตรกร รวมไปถึงผูม้ าศึกษาดูงานการผลิตไม้ผล (มะม่วง) เพือ่ การส่งออก และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ
4) ได้รบั การอบรม และดูงานจากหลายหน่วยงานและหลายสถาบัน โดยในปี 2546
ได้รบั การคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานการควบคุมแมลงและการผลิตไม้ผล ทีป่ ระเทศเม็กซิโก,
กัวเตมาลา
5) เป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.)

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
จากการประกอบอาชีพด้วยการปฏิบตั จิ ริง ท�ำให้เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้ ทีม่ คี วามช�ำนาญ และเข้าใจหลักการจัดการ
ในกระบวนการผลิต การจัดการด้านการตลาดอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง และถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่ และเกษตรกรรายอื่น
ได้แก่ 1) จัดพื้นที่สวนไม้ผลเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 2) เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและการจัดการด้านการตลาด 3) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตมะม่วงและไม้ผล
อื่นๆที่ใหญ่ของจังหวัดพิจิตรและของประเทศ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 4) ใช้บริเวณพื้นที่บา้ นเป็นจุดรวบรวมผลผลิตมะม่วง เพื่อการ
ส่งออกของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง 5) เป็นผู้ประสานงานทั้งส่วนภาครัฐ บริษัทผู้ส่งออก และ
เกษตรกรในการจ�ำหน่ายผลผลิตมะม่วง มะปราง

“

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

1) ยึดหลักและเชื่อมั่น ว่า ความขยันย่อมน�ำพาให้ชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง
2) ยึดหลักการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) สนับสนุนและสร้างจิตส�ำนึกของคนในชุมชนให้รักอาชีพและรักท้องถิ่นของตนเอง
4) ยึดหลักการให้เกียรติและความเสมอภาคกับผู้ร่วมงานทุกคน
ในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
5) มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและชุมชน
■
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุโขทัย
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายสายชล จันทร์วิไร
4 มกราคม พ.ศ. 2520
ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
88/1 บ้านคลองต่าง หมู่ที่ 1 ต�ำบลน�้ำขุม
อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์
: 09 3280 2862
Facebook
: ผู้ ใหญ่อ๋อ มะม่วงร้อยล้าน (บ้านคลองต่างโชคอนันต์)
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2557

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

1) ผลิตฮอร์โมนธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอนใช้เอง และแนะน�ำให้สมาชิกผลิตไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เนื่องจากราคาขายในตลาดค่อนข้างแพง โดยได้น�ำความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมจากส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอศรีนคร
โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้แนะน�ำวิธกี าร และฝึกปฏิบตั ิ จนสามารถน�ำมาปรับใช้ในสวนมะม่วงโชคอนันต์ของตนเอง
และแนะน�ำให้สมาชิกปฏิบัติตาม ช่วยลดต้นทุนการผลิตลดลงเหลือลิตรละ 20 บาท/ลิตร
2) การเพิ่มมูลค่ามะม่วง โดยการใช้กระดาษคาร์บอนห่อ ราคาจะแพงกว่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กิโลกรัมละ 5 - 6 บาท
ผิวมะม่วงที่ใช้กระดาษคาร์บอนห่อสีจะออกเขียวนวลสวยงาม
3) การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการขยายพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ โดยวิธีการเสียบยอด

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ลดต้นทุนในเรือ่ งปุย๋ โดยการผสมปุย๋ ไว้ใช้เอง การท�ำปุย๋ หมัก น�ำ้ หมักชีวภาพ การผลิตสารชีวภัณฑ์ เพือ่ ป้องกันก�ำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิ ต : มี ก ารบริ ห ารจั ด การการผลิ ต และการตลาด
ที่ดี ผลผลิตมะม่วงโชคอนันต์สามารถส่งจ�ำหน่ายในตลาด 3 ประเภท ได้แก่
ตลาดมะม่ ว งอ่ อ น ตลาดมะม่ ว งแก่ ผิ ว สวย และตลาดมะม่ ว งแก่ ผิ ว ไม่ ส วย

งเสริมการเกษตร
184 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนผลผลิตออกสู่ตลาด : แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม
ผลผลิตประมาณ 45 ตัน ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ผลผลิตประมาณ 30 ตัน
และช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคมผลผลิตประมาณ 30 ตัน
2) การจัดการด้านการตลาด : ตลาดภายในประเทศ ช่วงที่มะม่วง
โชคอนันต์เป็นที่ต้องการของตลาดจะขายได้ทุกขนาด โดยราคาจะสูงหรือต�่ำขึ้น
อยู่กับผู้ผลิตเป็นผู้ก�ำหนดราคาโรงงานภายประเทศที่มารับซื้อ เช่น จากจังหวัด
ราชบุรี นครปฐม โดยเกษตรกรจะน�ำผลผลิตมาที่จุดรวบรวมผลผลิต ณ ที่ท�ำการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านคลองต่าง เพื่อรอโรงงานมารับซื้อ ส่วนตลาด
ต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการขยายตลาดมะม่วงโชคอนันต์ไปยังต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศเขมร ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า  และพยายามขยาย
ตลาดแห่งใหม่ เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงบ้านคลองต่างอีก
๓ ประเทศได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีโดยการน�ำสินค้ามะม่วงโชคอนันต์ไปเจรจา 
น�ำเสนอจุดเด่นของสินค้าเกษตรไทย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

การผลิตสารฮอร์โมนธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอนใช้เอง และแนะน�ำให้สมาชิกผลิตไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุน
การผลิตเนื่องจากราคาขายในตลาดค่อนข้างแพง

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองต่าง พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกกลุ่มและต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง เป็นการสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีภายในชุมชน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้
2) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตมะม่วง
โชคอนันต์แก่เกษตรกรที่สนใจทั้งในและนอกจังหวัด
3) ขยายพื้นที่แปลงปลูกมะม่วงโชคอนันต์ และส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนให้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์
เพิ่มขึ้น เพราะมะม่วงโชคอนันต์ถือว่าเป็นมะม่วงที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี เกษตรกรมีรายได้ตลอดทุกวัน

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ 1) การ

แข่งขันทางด้านการตลาดของไม้ผลค่อนข้างสูง กีดกันใน
เรื่องของคุณภาพผลผลิต จึงได้พยายามที่จะท�ำให้มะม่วงโชคอนันต์ของเกษตรกร
ในต�ำบล อ�ำเภอ รวมถึงจังหวัด มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตร
2) เพื่อหาตลาดใหม่ๆ เพื่อสามารถต่อรองราคาของสินค้าได้
3) เป้าหมาย การท�ำมะม่วงโชคอนันต์อินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันคนเราหันมาใส่ใจในเรื่อง
ของสุขภาพเป็นส�ำคัญ หากท�ำได้จะปลอดภัยทั้งคนท�ำและคนกิน และลดการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท�ำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
■
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”

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุทัยธานี
ด้านไม้ผล
ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นายไพศาล จันจินดา
24 ตุลาคม พ.ศ. 2506
มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
61/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งนางาม อ�ำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์
: 08 9562 1691
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : ปี พ.ศ. 2561

ปัจจัยความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ
มีการปรับปรุงวิธีการผลิต

น� ำ เทคโนโลยี ร ถพ่ น ยา  "แอร์ บั ส " เข้ า มาใช้ ใ นการดู แ ลรั ก ษา 
ป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงในระบบการผลิตมะม่วง ระบบกลไกของรถ
สามารถควบคุมความสม�่ำเสมอของการพ่นยาในอัตราส่วนที่คงที่ได้ ลดสาร
ก�ำจัดศัตรูพืชในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง 20 - 60 เปอร์เซ็นต์ จากเครื่องพ่นแบบ
ปั๊มแรงดันสูง ละอองที่พ่นมีความละเอียด จึงพ่นเข้าด้านในของทรงพุ่มไม้
ที่ ห นาทึ บ ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เพิ่ ม ความปลอดภั ย กั บ ผู ้ ใ ช้ ส ารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
ซึ่งสามารถท�ำงานได้รวดเร็ว ลดช่วงเวลากับการสัมผัสกับสารเคมี

ด้านการน�ำนวัตกรรม หรือ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

จากการน�ำเทคโนโลยีรถพ่นยา "แอร์บัส" เข้ามาใช้ในการดูแลรักษา 
ป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงในระบบการผลิต ช่วยในเรือ่ งของความสะดวก ประหยัด ลดแรงงานในการฉีดพ่น สามารถ
พ่นได้เนือ้ ที่ 8 - 10 ไร่ / 1 ชัว่ โมง ซึง่ เป็นการลดต้นทุนในเรือ่ งของการจ้างแรงงานคน และทันต่อการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื
ในช่วงที่มีการระบาดของโรค และแมลง สามารถหลีกเลี่ยงการพ่นสารฯ ในช่วงที่อากาศไม่เอื้ออ�ำนวย เช่น ฝนตก ลม
แรง และเว้นระยะให้สารก�ำจัดแมลงฯ สลายตัวก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด
งเสริมการเกษตร
186 กรมส่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

1) กระบวนการผลิต : มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�ำจัด
แมลงศัตรูมะม่วง มีการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารหลัก
N P K ที่มีอยู่ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง แล้วน�ำผลการตรวจวิเคราะห์ดิน
มาผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
2) การจัดการผลผลิต : มีการใช้ถุงคาร์บอนในการห่อผลผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันมด
และแมลงวันทองได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ผวิ มะม่วงเป็นมันเงา และมีสสี วยตามมาตรฐาน แก้ปญ
ั หาผิวมะม่วงเป็นคราบจากน�ำ้ ฝน
และน�้ำค้าง ป้องกันโรคระบาด เชื้อรา และแบคทีเรีย และป้องกันผลไม้จากสารเคมี เมื่อจ�ำเป็นต้องพ่นไล่ศัตรูพืชอื่นๆ
3) การจัดการด้านการตลาด : เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต และมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งผลผลิต
สามารถจ�ำหน่ายได้ทั้งผลสุกและผลดิบ โดยมีบริษัทมารับซื้อเพื่อส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ และน�ำมาพัฒนาแปลงเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของ
กระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยว และการตลาดที่มีองค์ความรู้และมีประสิทธิภาพ
2) มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากการเรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ และที่ปรึกษาสมาคม
ชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทย

การขยายผลความส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
1) เป็นแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตไม้ผล ให้กับเกษตรกรในชุมชน
ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมดิน วิธีการปลูกและดูแล
รักษา การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการตลาด
2) เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในชุมชน
และมีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง เพื่อไม่ให้
เกษตรกรในชุมชนถูกเอาเปรียบเรื่องราคาผลผลิต

เจตนารมณ์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร
อดทน มุ่งมั่น ในการประกอบอาชีพการเกษตร
■
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“ ขยัน

คณะผู้จัดท�ำ
นายกฤษฎา บุญราช
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์
นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรียบเรียง

นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
นางสุวิสาข์ คนเจน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
นางสาวนันท์ปพร โกซิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
นางสาววลัยกร นครไธสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวขวัญใจ เส็งเอี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุธามาศ มั่นหลง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง – ภาพ

ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
ส�ำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จัดท�ำ

นางรุจิพร จารุพงศ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นางสาวอ�ำไพพงษ์ เกาะเทียน
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

งเสริมการเกษตร
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