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 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำเกษตรปรำดเปร่ือง	 
(Smart	 Farmer)	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เกษตรกรไทยเป็น	 Smart	 Farmer	 คือ	 
มีควำมพร้อม	 มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่ำกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่เกษตรกรด�ำเนินกำร	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรใช้องค์ควำมรู้ 
และข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ	 กำรน�ำเทคโนโลยี	 ภูมิปัญญำ	 และวิธีกำรปฏิบัติท่ีดี 
มำใช้หรือพัฒนำ	 โดยตระหนักถึงคุณภำพมำตรฐำนและปริมำณควำมต้องกำรของตลำด	 
มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ตลอดจนสำมำรถเป็น	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบ	 ที่จะเป็น 
แหล่งเรียนรู ้และช่วยพัฒนำเกษตรกรรำยอื่น	 ๆ	 ต่อไป	 โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรจัดท�ำ 
โครงกำรพัฒนำเกษตรปรำดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 ตั้งแต่ปี	 2557	 มีกลุ่มเป้ำหมำยคือ	 
อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน	 (อกม.)	 จ�ำนวน	 75,181	 รำย	 เนื่องจำกเป็นอำสำสมัครที่จะเป็น 
ผู้ช่วยเกษตรต�ำบลจึงเป็นเป้ำหมำยแรกในกำรพัฒนำ	ต่อมำปี	2558	กลุ่มเป้ำหมำย	คือ	เกษตรกร 
ในพื้นที่พืชเศรษฐกิจหลัก	ปี	2559	กลุ่มเป้ำหมำย	คือ	เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่	ปี	2560	 
กลุ่มเป้ำหมำย	 คือ	 เกษตรกรผู้น�ำศูนย์เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
สินค้ำเกษตร	(ศพก.)	และปี	2561	กลุ่มเป้ำหมำย	คือ	สมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร	
ซึ่งในทุก	ๆ	ปี	จะมีกำรพัฒนำ	Smart	Farmer	ต้นแบบ	โดยพัฒนำมำแล้วตั้งแต่ปี	2557-2559	
รวมเป็นจ�ำนวน	8,602	รำย
	 กำรพัฒนำเกษตรกรในปัจจุบันยึด	 “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  
บนหลักกำร	 กำรเรียนรู้	 ตลอดชีวิต	 กำรมีส่วนร่วมและกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน	 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่เป็น	 “ผู้จัดการเรียนรู้”	 และใช้กระบวนกำรกลุ่มเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำ	 โดยมีกระบวนกำรพัฒนำ	 คือ	 วิเครำะห์จัดท�ำแผนกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร 
ของเกษตรกร	 ฝึกอบรม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เชื่อมโยงเครือข่ำยและขยำยผล	 วำงแผนกำรผลิต 
ให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่และสินค้ำ	เน้นกำรปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่	ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
กำรพัฒนำให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่ส�ำคัญของรัฐบำล	 เช่น	 กำรส่งเสริม
กำรเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่	 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 
(ศพก.)	 และกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 (Zoning)	 เป็นต้น	 เพื่อให้เป็น 
กลุ ่มเกษตรกรต้นแบบที่จะขยำยผลกำรพัฒนำไปสู ่เกษตรกรรำยอื่น	 ๆ	 ได้	 โดยเน้น 
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน
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““เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป””

จากวารสารชัยพัฒนา ประจ�าเดือนสิงหาคม 2542
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ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง

R
	 	 ทฤษฎีบันได	 9	 ขั้นสู่ความพอเพียง	 คือแนวความคิดที่พัฒนามาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขให้รอดพ้นจากปัญหาความยากจน	 และสามารถด�ารงชีพอยู ่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 4	 ขั้นแรก 

ของทฤษฎีบันได	9	ขั้นสู่ความพอเพียง	คือ	4	พื้นฐาน	4	ความพอ	ได้แก่	พออยู่	พอกิน	พอใช้	พอมีอากาศหายใจ

ร่มเย็นสบาย	สภาพแวดล้อมน่าอยู่	ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ขั้นที่ 1 พอกิน

	 ขั้นพื้นฐำนของมนุษย์	 เพรำะมนุษย์มีควำมต้องกำรในปัจจัย	 4	 ในกำรด�ำรงชีพ	 และประกำรส�ำคัญที่สุด 
ของปัจจัย	 4	 คือ	 อำหำร	 ดังนั้นขั้นที่	 1	 ของแนวทำงแก้ปัญหำที่ย่ังยืนคือ	 ตอบค�ำถำมตัวเองให้ได้ว่ำ	 “ท�ำอย่ำงไร 
จึงจะพอกิน”	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับ	 ข้ำวปลำอำหำร	 มำกกว่ำควำมส�ำคัญของมูลค่ำตัวเงิน	 ซึ่งเป็นเพียงแค่	 
“ตัวกลำง”	 ในกำรแลกเปลี่ยนตำมมำตรฐำนสำกลเท่ำนั้น	 ตำมค�ำที่ว่ำ	 “เงินทองเป็นของมำยำ	 ข้ำวปลำสิของจริง”	 
กำรเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้โดยไม่ใช้เงิน	 มีอำหำรพอมี	 พอกิน	 ด้วยกำรปลูกพืช	 ผัก	 ผลไม้	 ให้พอมีพอกินโดยไม่ขัดสน	 
เหลือจึงน�ำไปขำยสร้ำงก�ำไรให้แก่ตนเอง	 นอกจำกนี้หัวใจส�ำคัญของ	 “พอกิน”	 ยังมีควำมหมำยรวมไปถึงควำม 
ปลอดภัยในอำหำรกำรกินว่ำกินอย่ำงไรให้มีสุขภำพดี	 ไม่สะสมเอำควำมเจ็บไข้ได้ป่วยไว้ในร่ำงกำย	 ทั้งหมดนี ้
คือควำมหมำยของบันไดขั้นที่	1	ที่ทุกคนในสังคม	ไม่ใช่เพียงแต่เกษตรกรควรคิดค�ำนึง	และต้องก้ำวข้ำมไปให้ได้
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ขั้นที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

 บันไดขั้นที่ 2-4 คือ พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น	 ซ่ึงสำมำรถเกิดข้ึนได้พร้อมกัน	 ด้วยค�ำตอบเดียวที่ว่ำ	 
“ปลูกป่ำ	 3	 อย่ำง	 ประโยชน์	 4	 อย่ำง”	 ซึ่งป่ำทั้ง	 3	 อย่ำงจะให้	 อำหำร	 เครื่องนุ่งห่ม	 สมุนไพรส�ำหรับรักษำโรค	 
และทรัพยำกรธรรมชำติส�ำหรับท�ำบ้ำนพักที่อยู่อำศัย	 รวมถึงให้ควำมร่มเย็นแก่บ้ำน	 ชุมชน	 และโลกใบนี้	 หรือ 
แม้แต่กำรประยุกต์ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด	 เช่น	 ใช้จุลินทรีย์ผสมน�้ำถูพื้นบ้ำนท่ีให้ 
ควำมสะอำดกว่ำใช้น�้ำยำเคมี	 และยังช่วยลดรำยจ่ำย	 สร้ำงสุขภำพที่ดีข้ึน	 ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
ควำมยำกจนให้แก่คนในสังคมได้เป็นอย่ำงดี	 โดยเฉพำะกับเกษตรกรไทย	 จำกกำรได้ลองใช้หลักกำรเหล่ำนี ้
ในชีวิตประจ�ำวันก็สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำแก้ปัญหำได้จริง	 และยังสำมำรถย้อนกลับไปแก้ไขปัญหำหนี้สินซ่ึงสะสม 
พอกพูนจำกกำรท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว	ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกร	ปัญหำควำมขำดแคลนน�้ำ	ภัยแล้ง	ทั้งหมด
ล้วนแก้ไขได้จำกแนวคิดป่ำ	3	อย่ำงประโยชน์	4	อย่ำงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
	 ท้ำยที่สุดแล้วสิ่งท่ีส�ำคัญท่ีสุดก็คือ	 ค�ำว่ำ	 “พอ”	 ในควำมหมำยของ	 กำรพออกพอใจ	 เรำต้องรู้จักพอ	 
รู้จักประมำณตน	 ไม่ใคร่อยำกใคร่มีเช่นผู้อื่น	 เพรำะเรำจะหลงติดกับวัตถุ	 จนท�ำให้ชีวิตต้องประสบกับปัญหำ 
เมื่อได้รู้จักทฤษฎีบันได	9	ขั้นสู่ควำมพอเพียง	ใน	4	ขั้นแรกแล้ว

	 ล�ำดับต่อมำจะเป็นกำรพัฒนำในบันไดขั้นที่	5	–	9	ซึ่งเป็นขั้นต่อยอดขึ้นไป	หรือที่เรียกว่ำ	 เศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นก้ำวหน้ำ	กล่ำวคือ	 เมื่อคนเรำสำมำรถมีควำมพอ	4	ประกำร	 ได้แก่	พออยู่	พอกิน	พอใช้	พอร่มเย็นตำม	 
4	ขั้นพื้นฐำนแล้ว	ก็ต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน	รักษำ	สร้ำงมูลค่ำ	เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	

ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน

 ขั้นที่ 5 คือบุญ	 ควำมเจริญก้ำวหน้ำที่ไม่ได้วัดเป็นตัวเงิน	 แต่เป็นกำรสร้ำง	 “บุญ”	 ที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ	 
เช่น	พ่อแม่	ครูบำอำจำรย์	พระสงฆ์	รวมถึงพระเจ้ำแผ่นดิน	บรรพบุรุษทุกผู้ทุกนำมที่ได้ร่วมสร้ำงแผ่นดินเกิดนี้มำ
 ขั้นที่ 6 คือทาน	 กำรมีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนเจ็บไข้ได้ป่วย	 คนพิกำร	 เด็ก	 หรือบุคคลที่มีสถำนภำพ 
ที่ล�ำบำกต้องกำรควำมช่วยเหลือ	รวมถึงธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
	 บุคคล	และสังคมที่ก้ำวมำถึงระดับขั้นที่	5	–	6	นี้	จะเป็นสังคมบุญ	สังคมทำน	คือ	ไม่เน้นสร้ำงผลประโยชน์
ส่วนตัว	 ซึ่งเป็นหนึ่งของกำรฝึกจิตใจให้ละซ่ึงควำมโลภและกิเลสในกำรอยำกได้	 ใคร่มี	 ลดปัญหำช่องว่ำงระหว่ำงชนชั้น	 
ตำมควำมหมำยของค�ำว่ำ	 “Our	 Loss	 is	 Our	 Gain”	 หรือ	 “ยิ่งท�ำยิ่งได้	 ยิ่งให้ยิ่งมี”	 กำรให้ไปคือได้มำ	 และ 
เชื่อมั่นในฤทธิ์ของทำน	 ว่ำทำนมีฤทธ์ิจริง	 จะส่งผลกลับมำเป็นเพื่อน	 เป็นกัลยำณมิตร	 เป็นเครือข่ำยที่ช่วยเหลือกัน 
ในทุกสถำนกำรณ์

Smart Farmer ต้นแบบ
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ขั้นที่ 7 เก็บรักษา

 ขั้นที่ 7 คือการเก็บรักษา	 เป็นขั้นต่อไปหลังจำกท่ีสำมำรถพึ่งตนเองได้	 พอมี	 พอกิน	 พอเหลือท�ำบุญ	 
ท�ำทำน	 โดยเป็นกำรตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท	 ซึ่งเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนของกำรเอำตัวรอดในยำมที่เกิดวิกฤตกำรณ์
ตำมวิถีชีวิตชำวนำในสมัยก่อนท่ีจะเลือกเก็บรักษำข้ำวไว้ในยุ้งฉำงเพื่อให้พอมีพอกินตลอดทั้งปี	 มีเมล็ดข้ำวพันธุ ์
ไว้ส�ำหรับเป็นพันธุ ์ข้ำวในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 กำรรู ้จักวิธีกำรถนอมอำหำร	 กำรสะสมอำหำรไว้กินในยำมหน้ำแล้ง	 
ด้วยกำรแปรรูปอำหำรหลำกชนิดเพื่อเก็บไว้กินในอนำคต	 ต่ำงจำกวิถีชำวนำในปัจจุบันที่ใช้วิธีกำรขำยข้ำวเพื่อ 
แลกเงินทั้งหมด	 แล้วน�ำเงินไปซื้อพันธุ์ข้ำวเพ่ือปลูกใหม่ในปีต่อไป	 หรือไปซ้ือผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำง	 ๆ	 เพื่อมำท�ำกิน	 
โดยกำรกระท�ำเช่นนี้จะส่งผลให้ขำดควำมม่ันคงและเปรียบเสมือนกำรใช้ชีวิตอย่ำงประมำท	 เพรำะหำกช่วงวิกฤตกำรณ์	
เช่น	ภัยแล้ง	น�้ำท่วม	ผลผลิตไม่ได้ตำมที่ตั้งใจไว้	ย่อมหมำยถึงปัญหำหนี้สินที่จะตำมมำ	และกำรขำดแคลนพันธุ์ข้ำว
ส�ำหรับปลูกในปีต่อไป

ขั้นที่ 8 ขาย

 ขั้นที่ 8 คือการขาย	 ที่สำมำรถท�ำได้ภำยใต้กำรรู้จักตนเอง	 รู้จักพอประมำณ	 และท�ำไปตำมล�ำดับข้ันทั้ง	 
7	 ขั้นแล้ว	 โดยของที่จะเลือกไปท�ำกำรค้ำนั้นก็คือของที่มีกำรจัดสรรแบ่งส่วนจนแน่ชัดแล้วว่ำ	 มีพอกิน	 พอใช้	 
พอท�ำบุญ	 แจกจ่ำยเป็นทำน	 และมีเก็บสะสมไว้ใช้เมื่อยำมจ�ำเป็น	 เช่น	 กำรท�ำนำอินทรีย์	 ปลูกข้ำวปลอดสำรเคมี	 
ไม่ท�ำลำยธรรมชำติ	 ได้ผลผลิตเก็บไว้พอกิน	 เก็บไว้ท�ำพันธุ์	 ท�ำบุญ	 ท�ำทำน	 แล้วจึงน�ำมำขำยด้วยควำมรู้สึกของ 
กำร	“แบ่งปัน”	อยำกที่จะให้สิ่งดี	ๆ	ที่ปลูกเองเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่น

ขั้นที่ 9 กองก�าลังเกษตรโยธิน

 ขั้นท่ี 9 คือการสร้างกองก�าลังเกษตรโยธิน	 หรือกำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงทั้งประเทศ	 เพื่อผลักดันให้
เกิดกำรเอำเป็นแบบอย่ำง	 ซึ่งจะช่วยขยำยผลควำมส�ำเร็จตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิวัติแนวคิด	 และ 
วิถีกำรด�ำเนินชีวิตของคนในสังคม	 ชุมชน	 เพื่อกำรแก้ปัญหำวิกฤต	 4	 ประกำร	 อันได้แก่	 วิกฤตกำรณ์สิ่งแวดล้อม	 
ภัยธรรมชำติ	 (Environmental	Crisis)	วิกฤตกำรณ์โรคระบำดทั้งในคน	สัตว์	พืช	 (Epidemic	Crisis)	วิกฤตเศรษฐกิจ	 
ข้ำวยำกหมำกแพง	(Economic	Crisis)	วิกฤตควำมขัดแย้งทำงสังคม/สงครำม	(Political/Social	Crisis)

	 	 โดยสรุปแล้ว	“ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง”	 เป็นรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต	 และกำรท�ำกำรเกษตร 
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 ได้พระรำชทำนไว้ให้ด�ำเนินกำรโดยใช้หลักปรัชญำแห่งเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็นแนวคิดในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนในพื้นที่ที่เหมำะสม	 กล่ำวคือ	 เป็นพื้นฐำนควำมคิดจำก
กำรเกษตรผสมผสำน	 ผนวกกับกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่จ�ำนวนน้อย	 กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำ	 เพื่อให้เป็นกำรผลิต
เพื่อยังชีพมีผลผลิตพอกินตลอดทั้งปีจนเม่ือผลผลิตเหลือแล้วจึงน�ำไปจ�ำหน่ำยเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัว	 นั่นคือ
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐำน	 เมื่อก้ำวข้ำมขั้นพื้นฐำนสู่ขั้นก้ำวหน้ำแล้วก็จะกล่ำวถึงกำรร่วมกลุ่มกันของเกษตรกร 
เพื่อพัฒนำกำรผลิตสู่วิสำหกิจชุมชน	 และเพื่อกำรดูแลกันด้วยควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน	ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรพัฒนำกำรศึกษำโดยชุมชน	 กำรพัฒนำสังคมและกำรอยู่ร่วมกันโดยมีศำสนำเป็นศูนย์กลำง	 ก่อนขยำยผล 
สู่ก้ำวต่อไปด้วยกำรเสำะแสวงหำแหล่งทุนเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภำพชีวิต

■  ■  ■

กรมส่งเสริมการเกษตร
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พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 “ถ้าเราท�าการเกษตรแบบถูกท่ีถูกทางใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย	 

รวมกลุ ่มกันท่ีท ่านมีอยู ่ แล ้ว	 ใช ้องค ์ความรู ้สมัยใหม ่ เข ้ามาเติม	 

ท�าสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการกับตลาด	 ผมว่าจะท�าให้การท�า 

การเกษตรนั้นมีชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นกว่าเดิมได้บ้าง	 มีรายได้เพียงพอ

ต่อการดูแลครอบครัว”

ปาฐกถาพิเศษ	“นโยบายการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง”

โดย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ

วันที่	1	พฤษภาคม	2560	ในงานครบรอบ	45	ปีคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

	 “รัฐบาลได้เน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	 ให้รู้จักการท�า 

อาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย	 เป็น	 Smart	 Farmer	 เพราะการท�า 

ส่ิงเดิมๆ	 อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน	 เพราะว่าภัยธรรมชาติมากขึ้น 

ทุกป ีๆ	 แนะยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเฉพาะหลักการ 

ของเกษตรทฤษฎีใหม่	 ตามแนวทางการจัดสรรที่ดินของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี

กล่าวในรายการ	“คืนความสุขให้คนในชาติ”

วันที่	11	มีนาคม	2559

Smart Farmer ต้นแบบ
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นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 “...นโยบายของรัฐบาลคาดหวังไว้ว่าประเทศไทย

ต้องพัฒนาไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 จึงเป็นยุคที่ต้อง

ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา	 ดังนั้น	 ภาคเกษตร

ของไทยต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศดังกล่าว	 นับจากนี้ไป 

เ กษตรกร ไม ่ สามารถ เป ็ น เ พียง ผู ้ผ ลิต 

อย่างเดียวเท่าน้ัน	 แต่ต ้องพัฒนาไปเป็น 

ผู้ประกอบการทางการเกษตร	 จึงจะสามารถ 

อยู ่ ได ้อย ่างเป ็นสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

เกษตรกรจะไปถึงจดุนัน้ได้ต้องมอีงค์ประกอบ

หลายประการ	ไม่ว่าจะเป็นทักษะสมัยใหม่	เช่น	

ทักษะทางด้าน	 IT	 ทักษะทางด้านการผลิต

ทางการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง	 ทักษะ

ด้านการค้าสมัยใหม่	 การบริหารจัดการและ

เช่ือมโยงเครือข่าย	 ตลอดจนทักษะในการ 

เรียนรู ้ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค	 ซึ่งทักษะต่าง	 ๆ	 จะ

เกิดขึ้นได้	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและสะสม

องค์ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	โดยจะต้องเริม่พฒันา 

ตั้งแต่เกษตรกรรุ ่นเยาว์	 หรือ	 ยุวเกษตรกร	 

Young	 Smar t 	 Farmer	 และต ่อยอดให ้ เป ็น	 

Smart	 Farmer	 ในที่สุดองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 

เป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ภาคการเกษตร 

ของเรา	สอดรับการเป็นประเทศไทย	4.0	อย่างแท้จริง...”

Smart Farmer ฟันเฟืองพัฒนาเกษตรไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร
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คุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบ
Smart Farmer ตนแบบตองผานครบทุกคุณสมบัติและทุกตัวบงชี้ในแตละคุณสมบัติ

หลักเกณฑการเปน Smart Farmer คือ ตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ขอ โดยตองผานตัวบงชี้อยางนอย 1 ตัว ในแตละคุณสมบัติ

คุณสมบัติ Smart Farmer

มีความรูใน
เรื่องที่ทําอยู

มีความ
สามารถในการ

เขาถึงแหลงขอมูล
และใชข อมูลในการ
บริหารจัดการได

มีความรู 
และเขาใจในการบริหาร 
จัดการผลผลิตตลอด 

หวงโซอุปทาน 
(Supply Chain)

มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพ 
สินคา และ 

ความปลอดภัย 
ของผู บรโิภค

มีความรับผิดชอบ 
ตอสิ่งแวดลอม 

/สังคม

มีความภูมิใจ 
ในความเปน 
เกษตรกร

คุณสมบัติดานรายได มีรายได จากการทําการเกษตรไมตํ่ากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป

1. ผานคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer ครบทุกตัวบงชี้ของทุกคุณสมบัติ

2. ทํากิจกรรมในสาขาดังกลาวดวยตัวเอง

3. ระยะเวลาที่เกษตรกรมีประสบการณในการทําการเกษตรในแตละสาขา
 (ประเมินตามสาขา)

4. มีการปฏิบัติที่ดี
 4.1 ผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด
 4.2 ใชสารเคมีอยางถูกตองปลอดภัย
 4.3 มีแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคลองกับ Green Economy
  และ Zero Waste Agriculture 

5. มีความโดดเดน
 5.1 การคิดคนเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาดวยเทคนิควิธีการ
  ใหมๆ หรือประยุกตใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมหรือที่เป น
  ภูมิป ญญา
 5.2 มีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงเปนรูปธรรมชัดเจนจากเทคนิค
  วิธีการที่คิดคนหรือประยุกตใช  
 5.3 มีเกษตรกรคนอื่นๆ ใหความสนใจเขามาเรียนรู ในเทคนิค
  วิธีการที่คิดคนหรือประยุกตใช

6. มีความพรอมในการเปนแบบอยาง
 6.1 มีผู มาขอศึกษาดูงานเปนประจํา  
 6.2 มีความสามารถในการสื่อสารทําความเขาใจกับผู อื่น
  ไดดี และไมหวงวิชา  
 6.3 มีความพรอมและเต็มใจที่จะเปนจุดเรียนรูใหกับเกษตรกร
  รายอื่นๆ

7. มีความเปนผู นํา
 7.1 มีบทบาทหรือเขาร วมกิจกรรมในการพัฒนาดานตางๆ 
  ของชุมชน    
 7.2 มีความขยัน ตั้งใจ เสียสละ มีนํ้าใจ และมี Service Mind
 7.3 เปนที่เชื่อถือยอมรับของคนในชุมชน
 

ดานไมยืนตน
 ดานยางพารา 10 ป
 ดานชา 3 ป
 ดานกาแฟ 3 ป
 ดานปาลมนํ้ามัน 10 ป

ดานขาว
 - มีประสบการณในการทํานามาแลว 
  ไมนอยกวา 3 ป
 - ทํานาดวยตนเองและครอบครัว
 - มีผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด

ดานพืชไร
 ดานขาวโพดเลี้ยงสัตว 5 ป
 ดานมันสําปะหลัง 5 ป
 ดานออยโรงงาน 5 ป
 ดานสับปะรด 5 ป
 ดานพืชตระกูลถั่ว 3 ป
 ดานพืชนํ้ามัน 3 ป

ดานพืชผัก 3 ป
ดานไมดอก 5 ป
ดานไมประดับ 5 ป
ดานไมผล 7 ป
ดานเกษตรผสมผสาน 3 ป
ดานเกลือสมุทร 10 ป
ดานแมลงเศรษฐกิจ 3 ป

ดานสมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุยาว)
 - มีอายุการเก็บเกี่ยวนอยกวา 4 ป ตองมีประสบการณปลูกไมนอยกวา 5 ป
 - มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกวา 4 ป ขึ้นไป ตองมีประสบการณปลูกไมนอยกวา 10 ป

ดานสมุนไพรและเครื่องเทศ (อายุสั้น)
 - มีอายุการเก็บเกี่ยวนอยกวา 1 ป ตองมีประสบการณปลูกไมนอยกวา 3 ป
 - มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกวา 1 ป ขึ้นไป ตองมีประสบการณปลูกไมนอยกวา 6 ป

2.1 สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ทั้งจากเจาหนาที่ และผานทางระบบ 
 สารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ เชน Internet, 
 Mobile Phone เปนตน
2.2 มีการบันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบ 
 การวิเคราะหวางแผน บริหารจัดการผลผลิต 
 ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
2.3 มีการนําขอมูลมาใชในการแกไขปญหา และ
 พัฒนาอาชีพตนเองได

1.1 สามารถเปนวิทยากร 
 ถายทอดเทคโนโลยี หรือ
 ใหคําแนะนําปรึกษาผูอื่นได
1.2 สามารถเปนจุดเรียนรู 
 ใหกับผูอื่นได

6.1 มีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตร 
 ไวใหรุนตอไป
6.3 มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบ
 อาชีพการเกษตร

คณุ
สมบัติพ้ืนฐาน

3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัย 
 การผลิตแรงงานและทุน ฯลฯ
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิต 
 และการตลาดเพื่อใหขายผลผลิตได
3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มี
 ประสิทธิภาพ (Waste Management)

5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ
 และไมทําลายสิ่งแวดลอม (Green Economy)
5.2 มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชน
 และสังคมอยางตอเนื่อง

4.1 มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน 
 GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย 
 หรือการผลิตที่ไดมาตรฐานอื่น ๆ
4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคลอง 
 กับมาตรฐาน GAP GMP หรือ
 เกษตรอินทรีย หรือการผลิต 
 ที่ไดมาตรฐานอื่นๆ

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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01 นโยบาย 04 เปาหมายการพัฒนา

06 ผลการดำเนินงาน              โครงการป 2557-2560

แนวทางการพัฒนา05

1
2
3
4
5
6

ประเมิน วิเคราะหศักยภาพ จัดทำแผนพัฒนา
อบรม ใหความรูผาน ศพก. และหนวยงาน
สรางเครือขายการเรียนรู และเชื่อมโยงการผลิต การตลาด
รวมกลุมจัดการเพื่อลดตนทุน และขยายโอกาส
ประสานความรวมมือวิจัยพัฒนาสู Smart Farmer
ประเมินผล ถอดบทเรียน จัดทำฐานขอมูล

พัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศเปน Smart Farmer โดยมี Smart Officer เปนเพื่อนคูคิด
มุงยกระดับมาตรฐานใหเปนเกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง เปดรับขอมูล
ขาวสาร การเรียนรู มีการใชความรู และเทคโนโลยีใหม มาใชในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

03 ผลการคัดกรองเกษตรตามคุณสมบัติ

เกษตรกรที่ไมผานคุณสมบัติ พัฒนาใหเปน Smart Farmer

- อาสาสมัครเกษตร
- เกษตรกรผูนำ

- สมาชิกแปลงใหญ
- เกษตรกรที่ผลิต
  พืชเศรษฐกิจหลัก

เกษตรกรทั่วไป
- ผูประกอบการเกษตร
- เกษตรยังชีพ

เกษตรกรที่เปน 
Smart Farmer แลว พัฒนาเปน

“Smart Farmer ตนแบบ”

97.57 %

อกม. ไดรับการประเมิน จำนวน 75,181 ราย
และผานการประเมินเปน SF
73,355 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ
3,850 ราย

1. อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 
    (อกม.) จำนวน 75,181 ราย

เปาหมาย

ผลการพัฒนา

เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
1. เกษตรกรในพื้นที่
   พืชเศรษฐกิจหลัก
   จำนวน 15,876 ราย

1. พัฒนาเจาหนาที่ Core Team 1. พัฒนาเจาหนาที่ Core Team
2. เกษตรกรผูนำศูนยเครือขาย 
   ศพก. จำนวน 8,820 ราย
3. SF ตนแบบระดับอำเภอ
    จำนวน 2,330 ราย
4. เผยแพรองคความรู SF 
    ตนแบบ ระดับจังหวัด

2. SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
    จำนวน 3,850 ราย 
    (77 จังหวัด ๆ ละ 50 ราย)

2. SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
   จำนวน 1,540 ราย 
   (77 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย)

2. เกษตรกรสมาชิกโครงการเกษตรกรรม
    แปลงใหญ 268 แปลง (17,500 ราย)

3. เกษตรกรตนแบบ (ศพก.) (882 ราย)

4. ถอดบทเรียนและจัดทำสื่อถายทอดความรู

2557 2558 2559 2560

100 %
เกษตรกรมีแผนพัฒนารายบุคคล
15,876 ราย 100 %

เกษตรกรมีแผนพัฒนารายบุคคล
17,500 ราย

100 %

สื่อถายทอด บทเรียนการพัฒนา
9 สื่อ

65 %

เกษตรกรในพื่นที่เศรษฐกิจหลัก
ผานเปน SF
10,319 ราย

65 %
เกษตรกร ผานเปน SF
11,375 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
77 เครือขาย / 1,540 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ ศพก.
77 เครือขาย / 882 ราย

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา

100 %

สื่อเผยแพรองคความรู และการยกยอง
เชิญชูเกียรติ SF ตนแบบ ระดับจังหวัด

77 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
2,330 ราย

100 %
เกษตรกรมีแผนพัฒนารายบุคคล

8,820 ราย

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ผานเปน SF
อยููระหวางการประเมิน
หลังเขารวมโครงการ

Smart  Farmer คือ ผูประกอบการเกษตรที่มีการใชเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
                           เพื่อการดำเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
Smart Farmer  ตนแบบ คือ เกษตรกรที่ผานตัวชี้วัด 6 ขอ และผานทั้ง 15 ตัวบงชี้ 
                                   และมีคุณสมบัติตามที่แตละสาขากำหนด

คำจำกัดความ

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง           (Smart Farmer) กรมสงเสริมการเกษตร

     ประเมิน วิเคราะห 
จัดทำแผน

พัฒนาตาม
ความตองการ

เครือขายการพัฒนา

ประเมินผล
หลังการพัฒนา

ำแผน
พฒั

คคคควควคคควคควคคคคค า

เครือขายการพัฒน
นา

พัฒนา

SF
ตนแบบ

ประเมิน วิเคราะหศักยภาพ
1

จัดทำแผนรายบุคคล/แปลง
พัฒนาตาม

ความตองการ
อบรม ใหความรู
ดูงาน ปฏิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเมินผล
หลังการพัฒนา

นรายบุคคล/แปลง ควา
อออบอออออ ร
ูููดดูดูดูดูดูดูดูดงางงง น

แลกเปลีีี่่ยนเรียนร
นา

พัฒนา
เกษตรกรใหเปน

SmartFarmer 2

4

3

กระบวนการพัฒนา

1

3

2

4

ผลการพัฒนาป 2557-2560
Smart Farmer = 95,049 ราย      Smart Farmer ตนแบบ = 8,602 ราย

1

2

3

4

5

6

02 คุณสมบัติการเปน Smart Farmer

1. วิทยากร ถายทอด ใหคำปรึกษา
            2. ตนแบบ จุดเรียนรู

      1. อบรม GAP GMP 
      เกษตรอินทรีย อื่นๆ
   2. ผลิตสอดคลองกับ GAP GMP 
 เกษตรอินทรีย อื่นๆ

        1. Green Economy
2. ชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง

1. เขาถึงแหลงขอมูล 
      2. บันทึก ใชขอมูลวิเคราะห
           3. นำขอมูลไปแกปญหา

1. บริหารปจจัยการผลิต 
   แรงงาน ทุน 
    2. เชื่อมโยงการผลิต ตลาด
      3. Zero Waste 
      Management

                               1. มุงมั่น ไมคิดเลิกทำการเกษตร
                  2. รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
3. มีความสุขและความพึงพอใจในอาชีพการเกษตร

คุณสมบัติพื้นฐาน

ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร ป 2559 13.283 ลานคน

0.982 ลานคน

5,477 คน

Smart Farmer

Young Smart Farmer

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แนวทางการพัฒนา05

1
2
3
4
5
6

ประเมิน วิเคราะหศักยภาพ จัดทำแผนพัฒนา
อบรม ใหความรูผาน ศพก. และหนวยงาน
สรางเครือขายการเรียนรู และเชื่อมโยงการผลิต การตลาด
รวมกลุมจัดการเพื่อลดตนทุน และขยายโอกาส
ประสานความรวมมือวิจัยพัฒนาสู Smart Farmer
ประเมินผล ถอดบทเรียน จัดทำฐานขอมูล

พัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศเปน Smart Farmer โดยมี Smart Officer เปนเพื่อนคูคิด
มุงยกระดับมาตรฐานใหเปนเกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง เปดรับขอมูล
ขาวสาร การเรียนรู มีการใชความรู และเทคโนโลยีใหม มาใชในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

03 ผลการคัดกรองเกษตรตามคุณสมบัติ

เกษตรกรที่ไมผานคุณสมบัติ พัฒนาใหเปน Smart Farmer

- อาสาสมัครเกษตร
- เกษตรกรผูนำ

- สมาชิกแปลงใหญ
- เกษตรกรที่ผลิต
  พืชเศรษฐกิจหลัก

เกษตรกรทั่วไป
- ผูประกอบการเกษตร
- เกษตรยังชีพ

เกษตรกรที่เปน 
Smart Farmer แลว พัฒนาเปน

“Smart Farmer ตนแบบ”

97.57 %

อกม. ไดรับการประเมิน จำนวน 75,181 ราย
และผานการประเมินเปน SF
73,355 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ
3,850 ราย

1. อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 
    (อกม.) จำนวน 75,181 ราย

เปาหมาย

ผลการพัฒนา

เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
1. เกษตรกรในพื้นที่
   พืชเศรษฐกิจหลัก
   จำนวน 15,876 ราย

1. พัฒนาเจาหนาที่ Core Team 1. พัฒนาเจาหนาที่ Core Team
2. เกษตรกรผูนำศูนยเครือขาย 
   ศพก. จำนวน 8,820 ราย
3. SF ตนแบบระดับอำเภอ
    จำนวน 2,330 ราย
4. เผยแพรองคความรู SF 
    ตนแบบ ระดับจังหวัด

2. SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
    จำนวน 3,850 ราย 
    (77 จังหวัด ๆ ละ 50 ราย)

2. SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
   จำนวน 1,540 ราย 
   (77 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย)

2. เกษตรกรสมาชิกโครงการเกษตรกรรม
    แปลงใหญ 268 แปลง (17,500 ราย)

3. เกษตรกรตนแบบ (ศพก.) (882 ราย)

4. ถอดบทเรียนและจัดทำสื่อถายทอดความรู

2557 2558 2559 2560

100 %
เกษตรกรมีแผนพัฒนารายบุคคล
15,876 ราย 100 %

เกษตรกรมีแผนพัฒนารายบุคคล
17,500 ราย

100 %

สื่อถายทอด บทเรียนการพัฒนา
9 สื่อ

65 %

เกษตรกรในพื่นที่เศรษฐกิจหลัก
ผานเปน SF
10,319 ราย

65 %
เกษตรกร ผานเปน SF
11,375 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
77 เครือขาย / 1,540 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ ศพก.
77 เครือขาย / 882 ราย

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา

ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา

100 %

สื่อเผยแพรองคความรู และการยกยอง
เชิญชูเกียรติ SF ตนแบบ ระดับจังหวัด

77 ราย

100 %
เครือขาย SF ตนแบบ ระดับจังหวัด
2,330 ราย

100 %
เกษตรกรมีแผนพัฒนารายบุคคล

8,820 ราย

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ผานเปน SF
อยููระหวางการประเมิน
หลังเขารวมโครงการ

Smart  Farmer คือ ผูประกอบการเกษตรที่มีการใชเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
                           เพื่อการดำเนินธุรกิจอยางทันยุคสมัย มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
Smart Farmer  ตนแบบ คือ เกษตรกรที่ผานตัวชี้วัด 6 ขอ และผานทั้ง 15 ตัวบงชี้ 
                                   และมีคุณสมบัติตามที่แตละสาขากำหนด

คำจำกัดความ

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง           (Smart Farmer) กรมสงเสริมการเกษตร

     ประเมิน วิเคราะห 
จัดทำแผน

พัฒนาตาม
ความตองการ

เครือขายการพัฒนา

ประเมินผล
หลังการพัฒนา

ำแผน
พฒั

คคคควควคคควคควคคคคค า

เครือขายการพัฒน
นา

พัฒนา

SF
ตนแบบ

ประเมิน วิเคราะหศักยภาพ
1

จัดทำแผนรายบุคคล/แปลง
พัฒนาตาม

ความตองการ
อบรม ใหความรู
ดูงาน ปฏิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเมินผล
หลังการพัฒนา

นรายบุคคล/แปลง ควา
อออบอออออ ร
ูููดดูดูดูดูดูดูดูดงางงง น

แลกเปลีีี่่ยนเรียนร
นา

พัฒนา
เกษตรกรใหเปน

SmartFarmer 2

4

3

กระบวนการพัฒนา

1

3

2

4

ผลการพัฒนาป 2557-2560
Smart Farmer = 95,049 ราย      Smart Farmer ตนแบบ = 8,602 ราย

1

2

3

4

5

6

02 คุณสมบัติการเปน Smart Farmer

1. วิทยากร ถายทอด ใหคำปรึกษา
            2. ตนแบบ จุดเรียนรู

      1. อบรม GAP GMP 
      เกษตรอินทรีย อื่นๆ
   2. ผลิตสอดคลองกับ GAP GMP 
 เกษตรอินทรีย อื่นๆ

        1. Green Economy
2. ชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง

1. เขาถึงแหลงขอมูล 
      2. บันทึก ใชขอมูลวิเคราะห
           3. นำขอมูลไปแกปญหา

1. บริหารปจจัยการผลิต 
   แรงงาน ทุน 
    2. เชื่อมโยงการผลิต ตลาด
      3. Zero Waste 
      Management

                               1. มุงมั่น ไมคิดเลิกทำการเกษตร
                  2. รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
3. มีความสุขและความพึงพอใจในอาชีพการเกษตร

คุณสมบัติพื้นฐาน

ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร ป 2559 13.283 ลานคน

0.982 ลานคน

5,477 คน

Smart Farmer

Young Smart Farmer

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10



ด้านเกษตรผสมผสาน หน้า

l กรุงเทพมหานคร 12

l นนทบุรี 14

l ลพบุรี 16

l สระบุรี 18

l อ่างทอง 20

ด้านข้าว หน้า

l ชัยนาท 22

l ปทุมธานี 24

l พระนครศรีอยุธยา 26

l สิงห์บุรี 28

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

กรุงเทพมหานคร

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ในแปลงกล้วยไม้มีการใช้ระบบสปริงเกลอร์	 มาใช้รดน�้า	 ใช้เคร่ืองวัดค่าความเค็มของน�้าก่อนน�ามา 
รดแปลงกล้วยไม้	 เพื่อป้องกันอาการไหม้ของกล้วยไม้	 ศึกษาสภาพอากาศจากแหล่งข่าวต่างๆ	 เช่น	 เว็บไซต	์ 
ข่าวโทรทัศน์	อยู่เสมอ	ซึ่งน�ามาใช้กับการวางแผนการจัดการแปลงได้
 ■	 ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีใช้สารชีวภัณฑ์ในการก�าจัดศัตรูพืช	 การท�าปุ ๋ยหมักคุณภาพสูงและ 
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้เอง	 ลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต	 แนะน�าให้เพื่อนเกษตรกร
หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ	 หรือใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต	 ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์	 เช่น	 
หาข้อมูลจาก	 Google,	 Youtube	 แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ในสวนเกษตรของตน	 ท�าการตลาดออนไลน์ผ่านทาง	 
Facebook	Line	เป็นต้น	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 เลือกท�าเลปลูกกล้วยไม้ที่เหมาะสม	 ที่มีน�้าใช้เพียงพอ	 ตรวจสอบคุณภาพน�้า 
ก่อนน�ามารดกล้วยไม้	 ท�าเลที่ตั้งเป็นแหล่งที่การคมนาคมขนส่งสะดวก	 โรงเรือนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
การผลิต	 ใช้ต้นพันธุ ์ที่แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง	 ใช้วัสดุปลูกและระยะปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม	 
ตรวจสอบคุณภาพน�้าและปรับคุณภาพน�้าให้เหมาะสม	 ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 
มีการใช้สารชวีภณัฑ์	เช่น	เชือ้ราบวิเวอเรยี	เชือ้ราไตรโคเดอร์มา	เช้ือราเมตตาไรเซยีม	 
มาใช้ควบคุมศัตรูพืชในแปลง

ชื่อ-นามสกุล :	 นายไวพจน์	นติทิม
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 13	มีนาคม	2509
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม	 

เขตภาษีเจริญ	กรงุเทพมหานคร
ที่อยู่	 :	 เลขที่	102	ซอยบางเชือกหนัง	13	แขวงบางเชือกหนัง	 

เขตตลิ่งชัน	กรงุเทพมหานคร
โทรศัพท์	 :	 08	6757	8052
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557	และ	พ.ศ.	2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เป็นศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร	เขตตลิง่ชนั	กรงุเทพมหานคร	ซึง่เกษตรกรในพืน้ที ่
รู้จักดี	 เพราะมีเครือข่ายระหว่างกัน	 มีงานมีกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันตลอด	 มีเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาศึกษาข้อมูล	 
หาองค์ความรูภ้ายในศนูย์ฯ	และจากตนเองซ่ึงมอีงค์ความรูเ้รือ่งกล้วยไม้	มะนาวในวงบ่อ	ปุย๋หมกัมลูไส้เดอืน	จลุนิทรย์ี 
สังเคราะห์แสง	 เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ได้น�าไปปรับใช้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพ	 ลดต้นทุนการผลิตลงได้	 สร้างรายได้ 
เพิ่มเติม

“ เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อ 

ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

เป็นต้นแบบที่ดีและประสบความส�าเร็จให้เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ 

รักในสิ่งที่ได้ท�าเพื่อชุมชนและสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 

น�ามาปรับใช้และถ่ายทอดต่อสู่เพื่อนเกษตรกร ”
■

 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ผลิตกล้วยไม้คุณภาพดี	ปราศจากรอยต�าหนิหรือการท�าลายจากโรคและศัตรูพืช	 
ดอกมีสีสันสวยงาม	 จ�านวนดอกและขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน	 เก็บเกี่ยวดอกกล้วยไม้ในระยะที่เหมาะสมมีการ	 
จดบันทึกข้อมูลการให้ปุ๋ยและการฉีดพ่นสารเคมี	 เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เมื่อมีปัญหา	 รวมทั้งควรมีการบันทึก
ข้อมูลต้นทุน	ข้อมูลผลผลิตที่จ�าหน่ายได้ในแต่ละครั้ง
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ได้ขายผ่านหลากหลายช่องทาง	เช่น	พ่อค้าคนกลาง	จ�าหน่ายด้วยตนเอง 
ที่บ้าน	ส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 หมั่นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต	 หนังสือ	 และจากผู้รู้อยู่เสมอ	 ประกอบกับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรเขตอื่นในกรุงเทพมหานคร	 ที่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายจากหลายกิจกรรม	 เช่น	 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.),	 แปลงใหญ่,	 GAP	 ท�าให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
มากขึ้น	น�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ส
ส
ก
.ท

ี่ 
1

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนนทบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ได้ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	โดยการท�ากจิกรรมหลายด้าน	ประกอบไปด้วย	 
การเลี้ยงแพะ	การปลูกผักสวนครัวในโรงเรือน	การเลี้ยงไก่เนื้อ	การท�านา	จึงได้น�ากิจกรรม 
ทั้งหมดมาปรับใช้เข้าด้วยกัน	 เช่น	 เม่ือเลี้ยงแพะ	 จึงได้น�ามูลแพะมาใช้ท�าปุ๋ยใส่นาข้าว	 
การท�านาแบบไม่เผาตอซัง	ใช้น�้าหมักชีวภาพในโรงเรือน	ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกัน 
โรคพืชกับนาข้าว	 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ท�าฮอร์โมนไข่ 
เร่งต้นและดอก	ท�าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใส่ผักกางมุ้ง
 ■	 สังเกตข้าวจะใช้ปุ๋ยเมื่อข้าวต้องการ	 เพราะการท�านาแบบไถกลบตอซังมักมี 
อนิทรยีวตัถุและแร่ธาตอุยูใ่นดนิมากอยูแ่ล้วไม่จ�าเป็นต้องใส่ปุย๋เคมมีาก	ประกอบกบัท�าปุย๋อนิทรย์ี 
ใช้เองและน�ามูลแพะมาใช้ร่วมด้วย	จึงท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตไปได้อีกครึ่งหนึ่ง	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	ต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่ได้การรับรองพันธุ์	
เพาะปลูกตามเวลาที่เหมาะสม 
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ต้องเก็บเกี่ยวข้าวในขณะที่เมล็ดสมบูรณ์เต็มที่
	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	:	หาแหล่งจ�าหน่ายทีไ่ด้ราคาสงู	และ	ต่อรองราคาได้	 
ใช้ประสบการณ์จากการอบรม	 และการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 มาพิจารณา
สถานการณ์การตลาด

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสอาด	เม้ียนแม้น
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 19	ตุลาคม	2503
การศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล�ารี	จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	53	หมู่	2	ต�าบลละหาร	อ�าเภอบางบัวทอง	
	 	 จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์	 :	 08	3199	7093
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 การท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 การเลี้ยงแพะ	ท�านาข้าว	 เลี้ยงปลา	 ปลูกผักกางมุ้ง	 เพาะลูกไก่พื้นเมือง 
จ�าหน่าย	เลีย้งไส้เดอืนไว้ท�าปุย๋จากมลูไส้เดือนใส่พชืผกั	เป็นรูปแบบการด�าเนนิงานทีห่ลากหลายจึงมเีกษตรกรรายอืน่ 
ให้ความสนใจ	และท�าตาม	
	 ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากความชอบของครอบครัว	 ครอบครัวชอบทานอะไรก็จะเร่ิมท�ากิจกรรมนั้น	 
ขยายออกไปแจกเพื่อนบ้าน	ถ้าเหลือมากจะน�าไปขาย

“ อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่รักมาก และอยากถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจ

ในการท�าเกษตรแบบผสมผสานได้ศึกษาหาความรู้ และท�าตาม อีกทั้งอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่

ไม่ได้มีความยากล�าบากมากนัก หากมองอีกมุมแล้วยังท�าให้รายได้หลากหลายช่องทาง มีเพื่อนหลายสาขา

ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ กลุ่มต่าง ๆ อีกมากมาย อย่างน้อยท�าให้ได้แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีมาก ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ต้องไม่หยุดนิ่ง	จะต้องพยายามหาความรู้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ	ปราชญ์ชาวบ้าน	หรือ	คนที่ม ี
ความรู้มากกว่า	เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดลพบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การใช้ปุ๋ยสั่งตัดโดยการวิเคราะห์ดิน	 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้	 เพราะเม่ือเราวิเคราะห์ดิน	 รู้ค่า 
ความเป็นกรด-ด่าง	และธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินแล้ว	เราสามารถใช้แม่ปุ๋ยที่ผสมเองตรงกับความต้องการของพืช	เช่น	 
ถ้ามีด่างอยู่แล้วเราก็ลดปุ๋ยยูเรียลง	เป็นต้น	ตามที่เคยทดลองกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดการใช้ปุ๋ย	1	ไร่	สองร้อยกว่าบาท	 
และผลผลิตเพิ่มขึ้นไร่ละ	200	กิโลกรัม	นอกจากนี้	ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์	
 ■	 เทคนิคการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ย	 ผลดก	 ตัดรากแก้วต้นกล้าที่มีอายุประมาณ	 1	 เดือน	 หรือสูง	 
30	เซนตเิมตร	ตดัรากแก้วประมาณ	2	นิว้	ปลกูเรยีง	45	องศา	หนัปลายยอดไปทางทศิตะวนัออก	 
หรือใช้การตอนมะละกอก็ได้
 ■	 การปลูกมะนาวบังคับให้ออกนอกฤดูกาลโดยใช้วิธีแกล้งให้อดน�้า	 
โดยนับย้อนหลังที่ฤดูของมะนาวนั้นมีราคาแพง	6	เดือน
 ■ ใช้น�า้จากบ่อบาดาลพลงังานแสงอาทิตย์ปลกูพชืระบบน�า้หยด	 
การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้	 ต้นทุนน�้าเป็นศูนย์เนื่องจากเปลี่ยน 
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในการปั๊มน�้า	 และการใช ้
ระบบน�้าหยด	เป็นการประหยัดการใช้น�้าและปุ๋ยเคมี	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายมนูญ	คงด่าน
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 5	มิถุนายน	2500
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอโคกส�าโรง	จังหวัดลพบุรี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	58/3	หมู่	10	ต�าบลเกาะแก้ว	อ�าเภอโคกส�าโรง	
	 	 จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์	 :	 08	7406	2705
E-mail	 :	 Manoo_2500@hotmail.com
ID	Line	 :	 Manoo	99
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เป็นศนูย์เรยีนรูชุ้มชนบ้านชอนอดุมท่ีให้ความรูค้นในชุมชนและนอก
ชุมชน	โดยเป็นวิทยากรประจ�าศูนย์	มีผู้น�าไปปฏิบัติจนเกิดผลหลายราย	

“ อาชีพเกษตรคู่ประเทศไทยมาช้านาน 

อยากจะพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการท�าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่มาใช้

และมีใจรักการท�าการเกษตร ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:
  ■	 การท�าเกษตรผสมผสาน	 เช่น	 การปลูกผัก 
สวนครัวระบบน�้าหยด	 ปลูกพืชผักหลากหลาย	 เลี้ยงสุกร	 เป็ดไข	่ 
เป็ดเทศ	ปลาดุก	กบในกระชัง	 โรงสีครัวเรือน	 โรงเรือนเห็ด	การปลูก 
มะนาวนอกฤดกูาล	การขยายพนัธ์ุมะละกอ	โดยการตอน	ท�าสาว	ท�าให้ต้นเตีย้	 
การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด	(ศาสตร์พระราชา	1	ไร่	1	แสน)
  ■	 การใช้ปุ๋ยสั่งตัด	โดยการวิเคราะห์ดิน
  ■	 การน�าพลังงานทดแทนลดต้นทุน	เช่น	สูบน�้าบาดาลพลังงาน 
แสงอาทิตย์	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	เป็นต้น
  ■	 การท�าจุลินทรีย์ดีเซลล์
  ■	 การท�าเตาเผาถ่านน�้าส้มควันไม้
  ■	 การท�าหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ	 น�้าหมัก	 EM	 น�้าหมัก 
ฮอร์โมนต่างๆ	เช่น	ผลไม้	รกหมู	ลดใช้สารเคมี
 2)	 การจัดการผลผลิต	:
  ■	 มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
  ■	 มกีารใช้น�า้ส้มควันไม้	แทนการใช้สารเคม	ีน�า้หมกัฮอร์โมนต่างๆ
  ■	 ใช้ปุ๋ยสั่งตัด
  ■	 มีโรงสีเล็ก	แปรรูปข้าวเปลือก
  ■	 ใช้เครื่องสูบน�้าในระบบน�้าหยด
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	มีพ่อค้ารับซ้ือถึงที่	 และการหาตลาด 
มารับซื้อให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 สนใจศึกษาท�าการทดสอบด้วยตนเอง	และปรึกษาเจ้าหน้าที่

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสระบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ใช้นวัตกรรมอะตอมมิคนาโน	 (พลังง้วนดิน)	 คือการใช้จุลินทรีย์ตัวเล็กๆ	 ที่มีประสิทธิภาพสูงทนความร้อน	 
เลีย้งง่ายขยายตวัได้เยอะมาก	ซึง่แตกต่างจากจลุนิทรย์ีท่ัวไปทีข่ยายตวัได้น้อย	ซึง่เวลาน�ามาท�าปุย๋หมกัจะช่วยลดเวลา 
ท�าให้ปุ๋ยหมักย่อยสลายได้เร็วขึ้น	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	โดยใช้สรรพสิ่งมาปรับปรุงบ�ารุงดิน	(ปรับสมดุล)	
ท�าให้เกิดอินทรียวัตถุดินมีความอุดมสมบูรณ์ท�าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า	ข้าวน�ามาสี
เป็นข้าวกล้องบรรจุถุงสุญญากาศ	ไข่ไก่	น�ามาท�าเป็นไข่เค็มดองน�้าเกลือสมุนไพร	
ดินสอพองสมุนไพร
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	จ�าหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	
โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล :	 นางขวัญใจ	เนตรหาญ
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 10	กรกฎาคม	2515
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	1/1	หมู่	5	ต�าบลหนองแก	อ�าเภอพระพุทธบาท	
	 	 จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์	 :	 08	3312	1764
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เป็นศูนย์เรียนรู ้ชุมชน	 จัดท�าแปลงตัวอย่าง	 เพื่อเป็นตัวอย่าง 
แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจรูปแบบท�าให้เห็นเชิงประจักษ์และ 
เปิดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การท�าปุ๋ยหมัก	 การท�าน�้าสรรพสิ่ง 
ไนโตรเจน	 การท�าปุ๋ยก้อน	 ผลส�าเร็จ	 มีเกษตรกรน�าไปประยุกต์ใช้และ 
บางส่วนน�าไปใช้เต็มรูปแบบ

“ ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสู่สากลโลก ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาหาความรู ้ร ่วมกับเวทีหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 พิพิธภัณฑ  ์
เฉลิมพระเกียรติ	โดยเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง	เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดอ่างทอง

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ใช้การผลิตแบบข้าวนาโยนโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว	 5	 กิโลกรัมต่อไร่	 ในการท�านาข้าวโยนซึ่งเหมาะกับการท�านา 
ในช่วงฤดูฝน	 จะช่วยลดอัตราการเน่าของเมล็ดพันธุ ์ข้าว	 ที่มีสาเหตุมาจากฝนตกท�าให้เกิดน�้าท่วมขังในแปลงนาและ 
ระบบการระบายน�้าล่าช้าเนื่องจากสภาพพื้นที่ลุ่มต�่า	การท�าข้าวนาโยนจึงเหมาะสมกับการท�านาในฤดูกาลนี้

 ■	 ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวจะเร็วกว่า	เพราะมีการเพาะข้าวกล้าอยู่บนแปลงเพาะเป็นระยะเวลา	15-30	วัน	จึงท�าให ้
ระยะการเก็บเกี่ยวเร็วกว่านาหว่านทั่วไป

 ■	 ปัจจุบันมีการท�านาหว่านน�้าตมโดยน�าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรท�านา 
ของจงัหวดัอ่างทอง	โดยมกีารเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัใินแปลงนาจรงิมาปฏบิตัใินแปลงนาของตนเอง	โดยหว่านเมลด็พนัธุข้์าวเพยีง	 
5	 กิโลกรัมต่อไร่	 ซึ่งเมื่อหว่านลงไปแล้วต้นข้าว 
จะขึน้ห่างกนัประมาณ	9	เซนตเิมตร	เมือ่ข้าวโตขึน้ 
จะแตกกอดี	 และท�าให้ได้ผลผลิตเท่ากัน	 หรือ 
ดกีว่าเดิมซ่ึงเคยหว่านกนั	25	–	30	กโิลกรัมต่อไร่	 
คือจะลดต้นทุน	โดยใช้หลักการ	1	เพิ่ม	3	ลด
  1	เพิ่ม		คือ	 เพิม่อินทรยีวตัถใุนดนิ	 
ไม่เผาฟางข้าว	 ใช้น�้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย	และ 
ปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสาวเบญจมาศ	ทองพูล
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 30	มิถุนายน	2518
การศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่อยู่	 :	 เลขที่	19	หมู่	4	ต�าบลไผ่ด�าพัฒนา	
	 	 อ�าเภอวิเศษชัยชาญ	จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์	 :	 08	1304	5152
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557	และ	ปี	พ.ศ.	2559

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรร่วมกันผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ	 ให้น�ากลับไปใช้ในชุมชน	 
สิง่ท่ีตามมากค็อืเกษตรกรได้ร่วมกันแลกเปลีย่นความคดิเห็นเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาการเกษตร 
ในชุมชนให้ดีขึ้นและเกิดความสามัคคี	ชุมชนมีความเข้มแข็ง

“ การประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และการท�าอะไรที่ใจรัก มันจะท�าได้ดีและมีความสุข ”
■

  3	ลด	คือ	 1.	 ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือ	5	กิโลกรัม 
ต่อไร่
	 	 		 	 2.	 ลดการใช้ปุ ๋ยเคมีลง	 โดยครั้งแรกใส  ่
ปุ๋ยเคมีสูตร	16-20-0	อัตรา	25	กิโลกรัมต่อไร่	หลังหว่านข้าว	20-25	วัน	 
ครั้งที่สอง	 หลังหว่านข้าว	 50-55	 วัน	 โดยให้ใส่ปุ๋ยสูตร	 46-0-0	 อัตรา	 
10	 กิโลกรัมต่อไร่	 ข้าวมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม	 ลดการใช้ปุ๋ยเคม	ี 
ซึ่งแต่เดิมใช้ปุ๋ยไร่ละประมาณ	50-60	กิโลกรัมต่อไร่
	 	 	 	 3.		 ลดการใช้สารเคมีลง	หลังจากปลูกข้าว	5	กิโลกรัมต่อไร่	และเพิ่มอินทรียวัตถุ	ไม่เผาฟาง	ท�าให ้
ข้าวเจริญเติบโตดีและแข็งแรง	 ไม่ค่อยมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน	 อีกทั้งยังมีการลงแปลงส�ารวจระบบนิเวศในแปลงนา	 
เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ว่าจะต้องด�าเนนิการปฏบิตัอิย่างไรในแปลงนา	และหากมศีตัรพูชืระบาดกจ็ะใช้การป้องกนัก�าจดั 
โดยวิธีผสมผสานโดยการใช้สารชีวภัณฑ์	เช่น	สารสะเดา	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	เชื้อราบิวเวอเรีย	ในการป้องกันก�าจัดท�าให้ลด 
ต้นทุนการผลิต

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:		มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน	โดยการลดต้นทุนการผลิต	เรื่องการใช้สารเคมี 
ผลผลิตที่ได้รับมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต	 และผู้บริโภค	 มีกระบวนการผลิตที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	 
เช่น	 ในแปลงนามีสัตว์น�้า	 พวกปลา	และกบ	 เป็นต้น	 ค�านึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค	ของอย่างหนึ่งต้องมีประโยชน ์
มากกว่า	1	อย่าง	และสามารถน�าไปเกื้อหนุนงานอีกอย่างหนึ่งได้	เพื่อให้งานนั้นเดินไปได้หลายๆ	ด้าน
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 มีการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท�าการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ	 
และต้องเป็นความรู้ที่คนในบ้านรับรู้และยอมรับด้วย	จึงสามารถน�าความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดกับคนอื่นๆ	ได้	 	
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ	 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสีข้าว	 
เพื่อให้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 มีการศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้จาก	 การศึกษาดูงาน	 มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์กับเกษตรกร 
ที่ประสบความส�าเร็จรายอื่นๆ	และน�ามาปรับใช้กับตนเอง	
	 สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรม	และศกึษาดงูาน	ปรบัใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าเกษตรให้ดีและมปีระสทิธิภาพ 
เพื่อน�าไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดชัยนาท

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 จากเดิมการปลูกข้าวใช้วิธีการหว่านข้าว	ปรับเปล่ียนเป็นวิธีการปักด�ากล้าข้าว	 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการจัดการ 
พันธุ์ปนในแปลงเมล็ดพันธุ์เน้นถอนพันธุ์ปน	3	ระยะ	คือ	1.	ระยะแตกกอ	2.	ข้าวออกรวง	3.	ระยะโน้มรวง
	 การประยุกต์เทคโนโลยีสอดคล้องกับช่วงเวลา	 พร้อมทั้งให้ความรู ้แก่สมาชิกกลุ ่มและเกษตรกรในชุมชน	 
เรื่อง	 กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารชีวภัณฑ์ในการก�าจัดศัตรูพืช	 ลดการใช้สารเคมี 
และลดต้นทนุการผลติ	โดยใช้เมลด็พนัธ์ุหลกัจากศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวชยันาท	ในอตัราจ�านวน	12	กโิลกรมัต่อไร่	โดยวธิกีารปักด�า	 
พร้อมแนะน�าให้เพื่อนเกษตรกรหมั่นศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ	 หรือใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต	 
(Line/Facebook)	ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ	กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานและกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	ใช้เมล็ดพันธุ์หลักจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทแบ่งให้กลุ่มสมาชิกแปลงพันธุ์ตามจ�านวน 
ท่ีหน่วยงานต้องการ	ใช้วธิเีปียกสลับแห้งแกล้งข้าวในการผลติเมลด็พนัธุข้์าว	ดแูลรกัษาแปลงพันธุข้์าวอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง	 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง	และลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว/ลดสารเคมี/ใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ดิน/ถูกอัตรา-ถูกเวลา-ถูกสถานที่	

ชื่อ-นามสกุล :	 นางนสิากร	ภูนาหลวง
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 7	มกราคม	2512
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนโพงามวิทยา	จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่	 :	 เลขที่	80/3	หมู่	5	ต�าบลโพงาม	
	 	 อ�าเภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์	 :	 08	0506	9628
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557-2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เกษตรกรภายในชุมชนหรือใกล้เคียงเกิดความเช่ือมั่นในการกลุ่มผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าวขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนื่องจากราคาสูงกว่าราคาข้าวปกติ	 โดยให ้
ค�าแนะน�าในการท�าแปลงผลติเมลด็พนัธุข้์าวทีถ่กูต้องและมาตรฐานให้แก่เกษตรกรนัน้	 
จากศูนย์ข้าวชุมชนก้าวเข้าสู่กลุ่มแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ต่อเนื่องถึงโครงการ 
นาแปลงใหญ่	 (บ้านใหญ่)	 ต�าบลโพงาม	 อ�าเภอสรรคบุรี	 จังหวัดชัยนาท	 สมาชิก	 
80	 ราย	 จ�านวน	 1,300	 กว่าไร่	 ขยายผลสู่หน้าท่ีและภารกิจรับผิดชอบสู่ชุมชน 
ให้การยอมรับ	 ดังนี้	 ประธานแปลงใหญ่บ้านใหญ่/ประธานศูนย์ข้าวชุมชนฯ/ 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)/หัวหน้ากลุ ่มผู ้ผลิตพันธุ ์ข ้าวของศูนย์ผลิต 
เมล็ดพนัธ์ุข้าวชัยนาท/หวัหน้ากลุม่ผูผ้ลติข้าวให้	CP/เลขานกุารผูใ้ช้น�า้	(ชลประทาน)	ฯลฯ

“ เป็นคนที่รักในอาชีพการเกษตร หวงแหนในพื้นที่ที่สืบทอดจากรุ่นพ่อแม่ 

พัฒนาตนเองลดต้นทุนการผลิตให้สามารถสอดคล้องกับราคา เวลา 

ความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของ

การลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรสู่ความส�าเร็จ

ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพและด�าเนินชีวิตอย่างสุขใจ

ในวิถีเกษตร วิถีชุมชน วิถีสังคมและกาลเวลาที่ผันเปลี่ยน ”
■

 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทแล้ว	 จ�านวนที่เหลือจาก 
การผลิตน�ามาบรรจุขายใช้ภายในชุมชน	 พร้อมบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อทราบรายละเอียด	 และสามารถ 
น�ามาใช้แก้ไขปัญหาในฤดูการผลิตต่อไป	 	
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท	 เป็นตลาดหลักของสมาชิกและแปลงเครือข่าย 
ท่ีเข้าร่วมการผลติเมลด็พนัธุข้์าว	จ�าหน่ายเมลด็พนัธ์ุข้าวให้เกษตรกรในชมุชนและตลาดใกล้เคยีงตลาดผูค้้าเมล็ดพนัธ์ุในจงัหวัด 
และต่างจังหวัดที่มาให้แปลงสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์	 และลูกค้าภายในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่มที่ใช้วิธีการปักด�ากล้าข้าว	 
ในกลุ่มมีสมาชิกที่ให้บริการรถปักด�ากล้าเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่ม

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 แสวงหาความรูจ้ากเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่าให้ความรูแ้ก่สมาชกิและตนเองเสมอๆ	พร้อมทัง้เข้าร่วมการอบรม/สมัมนา/ 
ประชุมวางแผนกับหน่วยหรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 หม่ันหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต,	 หนังสือและจากผู้รู้อยู่เสมอ	 ประกอบกับ 
การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกร	
	 เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท	ผู้ประกอบการและผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว	 เครือข่ายสมาชิกเข้าร่วม 
โครงการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 เชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรม	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 
(ศพก.)	/แปลงใหญ่	/GAP	ท�าให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น	น�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดปทุมธานี

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การปลูกข้าวแบบโยนกล้า	 เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์และลดปัญหาเร่ืองวัชพืชในนาข้าว	 
การท�านาโยนใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา	8	กิโลกรัมต่อไร่	
 ■	 ผลิตน�้าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ใช้ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ท�าให้ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง
 ■	 ปลูกข้าวหลากหลายพันธุ์	ที่มากไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	ได้แก่	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวหอมนิล	ข้าวสินเหล็ก	 
ข้าวช่อราตรี	ข้าวหอมมะลิแดง	ข้าวปทุมธานี	1	ข้าวทับทิมชุมแพ	ข้าวขาวดอกมะลิ	105	และข้าวพระเวช	โดยวางแผนการผลิต 
แบบครบวงจรและจัดสรรพ้ืนที่ปลูกข้าวแต่ละพันธุ์บนพ้ืนที่	 25	 ไร่	 ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์	 ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบนาโยน	 
ผลิตน�้าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง	 ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร	 และปรับปรุงสภาพดินด้วยปุ๋ยพืชสด	 
(ปอเทืองและถั่วเขียว)	นอกจากนี้	ช่วงที่มีการเตรียมดินก่อนโยนกล้า	จะเว้นระยะให้เทา	(Spirogyra sp.)	หรือสาหร่ายน�้าจืด	 
และแหนแดงเจริญเติบโต	 เพื่อช่วยในการตรึงไนโตรเจนและปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อข้าวหรือให้จุลินทรีย์ 
น�าไปใช้ต่อไป	โดยทุกกระบวนการผลิตเน้นที่คุณภาพข้าวและความปลอดภัยเป็นหลัก	สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปข้าวสาร 
บรรจุถุงสุญญากาศจ�าหน่าย	ภายใต้แบรนด์สินค้า	“เพราะรัก”

ชื่อ-นามสกุล :	 นายชาตรี	ระดมเล็ก
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 18	สิงหาคม	2515
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนธัญญารัตน์	จังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	17	หมู่	2	ต�าบลล�าลูกกา	อ�าเภอล�าลูกกา	
	 	 จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์	 :	 08	6614	2800
E-mail	 :	 chatreeradomlek@gmail.com
ID	Line	 :	 0866142800
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติจริง	 เมื่อประสบผลส�าเร็จ	 ก็ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร 
น�าไปปรบัปรงุ	พฒันาการท�าการเกษตรของตน	โดยให้เกษตรกรตระหนกัถงึการผลติข้าวทีค่�านงึถงึคณุภาพและความปลอดภยั 
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค	เราก็จะได้บริโภคข้าวที่อร่อย	ปลอดภัย	และสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

“ ท�าเกษตรอินทรีย์ โดยการลงมือท�าเอง 

ผลผลิตที่ได้ต้องมีคุณภาพดี ปลอดภัย น�ามาบริโภคในครัวเรือนก่อน 

เหลือก็จ�าหน่ายด้วยการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ด�าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอยู่ดี มีความสุข 

เป็นตัวอย่างที่ดีและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)		 กระบวนการผลิต	 :	 มีกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์	 คือ	 
ไม่เผาตอซงั	ไม่ใช้สารเคม	ีไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม	ใช้จลุนิทรย์ีช่วยย่อยสลายวัสดเุหลือใช้ 
ทางการเกษตร	 ปรับปรุง	 บ�ารุงดินด้วยจุลินทรีย์	 ปุ๋ยพืชสด	 และ	 น�้าหมักชีวภาพ	 
ป้องกันก�าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์	 เช่น	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 
เชื้อราเมตตาไรเซียม	 เชื้อราบิวเวอเรีย	 ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบนาโยน	 ซึ่งช่วยลด 
ปรมิาณเมล็ดพนัธุข้์าวและลดปัญหาวัชพชืในนาข้าว	ทัง้นี	้กระบวนการผลติได้รบัการรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรปลอดภยั	Q	 
หรอืมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัข้าว	มาตรฐานสนิค้าเกษตรการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบั 
ข้าวหอมมะลิไทย	และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	(PGS)	(มาตรฐานผูกปิ่นโตข้าว	เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)	
	 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 ผลผลิตข้าวที่ได้น�ามาบริโภคภายในครัวเรือนก่อน	 และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ	 แปรรูป 
ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศจ�าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าประจ�าจากโครงการผูกปิ่นโตข้าว	จ�านวน	42	ราย	ทั้งนี้	การผลิตขึ้นอยู่กับ 
ปริมาณการสั่งซื้อของผู้บริโภคด้วย	และมีสต๊อกสินค้า	(ข้าว)	ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดทั้งปี
	 3)	การจดัการด้านการตลาด	:	ได้พัฒนารูปแบบของสนิค้าให้มคีวามหลากหลายและออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสม	 
สวยงาม	 ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค	 สินค้าส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายให้กลุ่มลูกค้าประจ�าจากโครงการผูกปิ่นโตข้าว	 
จ�านวน	 42	 ราย	 โดยจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์	 และจ�าหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงตามตลาดชุมชน	 งานแสดงสินค้าต่างๆ	 
และสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน	ID	Line

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 ■	 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	 และศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ให้สามารถน�ามา 
พัฒนาอาชีพของตนต่อไปได้	ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และสถาบันการศึกษา
 ■	 สร้างเครือข่ายกับเพ่ือนเกษตรกรในพ้ืนท่ี	 โดยการรวมกลุ่มกันด�าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรร่วมกัน	 เช่น	 
วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม	กลุ่มนาแปลงใหญ่	กลุ่มบ้านคลอง	9	ข้าวอินทรีย์
 ■	 มกีารเช่ือมโยงเครือข่ายกบั	Smart	Farmer	ต้นแบบระดับจงัหวดั	และเครอืข่ายศนูย์เรยีนการเพิม่ประสทิธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 เป็นผูร้เิริม่น�าพนัธุข้์าวหอมมะลแิละพนัธุข้์าวไรซ์เบอร์รีม่าปลกูในพืน้ทีแ่ละแปรรปูจ�าหน่าย	ปฏบิตัดิแูล 
ด้วยวถิเีกษตรอินทรีย์	เช่น	การใช้ปุย๋จากมลูนกกระทา	มูลค้างคาวทดแทนปุย๋เคม	ีมกีารท�าน�า้หมกัชวีภาพเพือ่บ�ารงุพชื	 
และก�าจัดโรค-แมลง
 ■	 การท�าเกษตรอนิทรีย์เป็นประโยชน์ท้ังช่วยลดต้นทนุการผลติ	ช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า	และรกัษา 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธรรมชาติ	

การบริหารจัดการ

	 1)		 กระบวนการผลิต	:	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ปลูกข้าวตามแนวทาง 
เกษตรอินทรีย์	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GAP
	 2)		 การจัดการผลผลิต	:	ขายเป็นข้าวเปลือกคุณภาพดี,	แปรรูป 
เป็นข้าวสารบรรจถุงุสญุญากาศ	ทัง้ยงัท�าเป็นของช�าร่วยในงานต่างๆ	ด้วย	 
และจมูกข้าว	ก็เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม
	 3)		 การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีลูกค้าประจ�าไว้วางใจใน 
คุณภาพและความปลอดภัย	การใช้	Social	network	เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจ�าหน่าย	เช่น	Line	และการร่วมจ�าหน่ายในงานออกร้านต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสายพิณ	วงษ์ศิริ
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 9	สิงหาคม	2490
การศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนวัดตองปุ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่	 :	 เลขที่	69	หมู่	1	ต�าบลสวนพริก	
	 	 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์	 :	 08	1852	2306
ID	Line	 :	 0818522306
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 การเป็นวิทยากร	 มีแปลงเรียนรู้และศึกษาดูงาน,	 มีการรวมกลุ่มในชุมชนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิต 
และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยต�าบลสวนพริก	 สร้างงาน	 สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยใช้วิถีเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก	 
และการร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องพื้นที่นากว่า	1,500	ไร่	ไม่ให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

“ ผลิตได้ ขายเป็น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ 

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากสารเคมี ด้วยแนวคิดที่ว่า 

บรรพบุรุษได้รักษาผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ไว้ให้เรา 

เราต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อคนรุ่นหลังสืบต่อไป ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งใหม่	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ทั้งด้านเทคโนโลยี	 องค์ความรู้ด้านการเกษตร 
และการแปรรูป	 ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐต่างๆ	และหน่วยงานเอกชน	 เพื่อสร้างเครือข่าย 
และช่องทางการจ�าหน่ายสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสิงห์บุรี

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 มีการท�านาแบบนาโยน	และนาหยอดเพือ่ลดต้นทนุค่าเมลด็พนัธุ	์และมกีารประดษิฐ์และประยกุต์ใช้เครือ่งหยอด 
ตุ้มกล้า	 ส�าหรับท�านาโยนไว้ใช้ในครัวเรือน	 เพ่ือให้กล้าข้าวขึ้นอย่างเป็นระเบียบ	 ต้นข้าวมีระยะห่างที่เหมาะสม	 และง่าย 
ต่อการจัดการ	เพื่อลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์	และป้องกันข้าวดีดข้าวเด้งในนาข้าว
 ■	 ส่วนในการปรับปรุงดิน	 มีการปลูกไถกลบปอเทืองเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 มีการปรับสภาพดินให้เรียบ	 
เพื่อให้สามารถควบคุมวัชพืชในนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อลดการใช้สารเคมีในการก�าจัดวัชพืช	 มีการหมักฟางข้าว	 
และหรือไถกลบหลังเก็บเก่ียว	 โดยไม่เผาฟาง	 เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน	 มีการส่งตรวจดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร	 และใช้ 
ปุ๋ยสั่งตัด	เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 ■	 ลดการใช้สารเคมีในนาข้าวทุกชนิด	 เน้นเฉพาะความจ�าเป็นเท่านั้น	 มีการส�ารวจแปลงสม�่าเสมอ	 และผลิต 
สารชีวภาพใช้เอง	 เช่น	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกและใช้หลังปลูกเพื่อป้องกันและก�าจัดเชื้อราโรคพืช	 
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย	ป้องกันก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	และแมลงศัตรูพืช	ใช้เชื้อบีที	 
และน�้าหมักชีวภาพ	น�้าส้มควันไม้	แทนสารเคมี
	 จากการปฏิบัติดังกล่าว	 สามารถลดต้นทุนการท�านา	 เหลือเพียง	 
2,500	–	3,000	บาทต่อไร่	(พื้นที่ของตนเอง	15	ไร่	พื้นที่เช่า	26	ไร่)	 
ผลผลิต	900	–	1,000	กิโลกรัมต่อไร่	นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืช 
น�้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง	 เช่น	 ถั่วเขียว	 งา	 มันเทศ	 ดาวเรือง	 
พชืผกั	เพือ่เป็นรายได้เสรมิ	รวมรายได้ต่อปี	400,000	บาท	

ชื่อ-นามสกุล :	 นางน�้าค้าง	ชื่นเอี่ยม
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 2511
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอค่ายบางระจัน	จังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	50	หมู่	3	ต�าบลโพทะเล	อ�าเภอค่ายบางระจัน	
	 	 จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์	 :	 08	7117	9620
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 สามารถเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ	 เป็น 
แปลงต้นแบบให้เกษตรกรเรียนรู้เทคนิควิธีใหม่ๆในการท�านา	 เป็นจุดเรียนรู ้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน	 เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)	 
หมอดินอาสา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	และกรรมการหมู่บ้าน

“ ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการประกอบอาชีการเกษตรและการด�าเนินชีวิต ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 มีการวางแผนการท�าผลิต	 
โดยแบ่งเป็น	การผลิตข้าวเข้าโรงส	ีการผลติเมลด็พนัธุ	์และการผลติ 
ข้าวปลอดภัย	 (ส�าหรับแปรรูปและบริโภค)	 วิเคราะห์ดินก่อนปลูก	 
ปรบัปรงุบ�ารงุดนิโดยการไถกลบปอเทอืง	และไม่เผาฟาง	แช่เมลด็พนัธ์ 
ด้วยก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโดเดอร์มา	ท�านาแบบนาโยน	และนาหยอด	 
เพื่อลดเมล็ดพันธุ ์	 ส�ารวจแปลงสม�่าเสมอ	 และผลิตสารชีวภาพใช้เอง	 
เพ่ือลดการใช้สารเคมี	 ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและได้ผลผลิตปลอดภัย	 
ลดต้นทุนในการใช้สารเคมี	 จัดท�าบัญชีครัวเรือน	 และบัญชีในการท�านา	 ท�าให ้
สามารถรู้ค่าใช้จ่ายและลดรายการต่างๆที่ไม่จ�าเป็น
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 แบ่งการผลิตและผลผลิต	 ออกเป็นการผลิตข้าว 
เข้าโรงสี	การผลิตเมล็ดพันธุ์	และการผลิตข้าวปลอดภัย	(ส�าหรับแปรรูปและบริโภค)	
	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	:	เน้นการพึง่พาตนเองเป็นหลกัคอืมกีารปลกู	บรรจ	ุและ 
มีการขายผลผลิตข้าวปลอดภัย	 ตลาดหลักคือตลาดเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี	 ออกร้านตามสถานท่ีต่างๆที่หน่วยงานติดต่อมา	 
วางจ�าหน่ายตามร้านค้าปลีกต่างๆ	ผลผลิต	ณ	ปัจจุบันมี	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวหอมมะลิ	105	,	ข้าวปทุมธานี	มีการแปรรูปข้าว 
ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่,	 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผง,	 ข้าวกระยาสารท	 
มีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	(กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน	ต�าบลโพทะเล)	ขายกับพ่อค้าในพื้นที่และเกษตรกรใกล้เคียง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 	 มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในเทคนิควิธีการ	 หรือองค์ความรู้ต่างๆ	 ในการท�านาหรือการเกษตรต่างๆ	 
เพื่อน�ามาปรับใช้ในงานด้านการเกษตร	 เช่น	 การท�านาหยอด	 นาโยน	 การใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ	 ในการป้องกันหรือก�าจัดโรค 
หรือแมลง	 ได้แก่	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 เชื้อราบิวเวอเรีย	 เชื้อบีที	 มีการปลูกพืชหลังนา	 เพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง	 เช่น	 
ดาวเรือง	 มันเทศ	 ถั่วเขียว	 งา	 และพืชผักต่างๆ	 โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการผลิต	 ข้าว	 หรือพืชต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับ 
สภาพพื้นที่	 ผ่านการอบรม	 GAP	 ผ่านการอบรมหลักสูตร	 ผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว	 Pre	 GAP	 
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในชุมชน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุน	และเพิ่มมูลค่าผลผลิต	โดยการ
	 1)	 ทดลององค์ความรูต่้างๆ	เพือ่ปรบัปรงุและหาแนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการผลติ	ในทกุขัน้ตอนการผลติ	 
โดยมีการทดลองจนกระทั่งได้แนวทางที่เหมาะสมในการผลิต	ประกอบด้วย
  ■	 การใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะกล้าในปริมาณ	120	–	180	เมล็ด	ต่อ	1	ถาดเพาะ	
  ■	 การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด	รวมกับเทคนิคการดูสีของใบข้าว	เพื่อลดการใช้ปุ๋ย
  ■	 การใส่สารบิวทราคลอ	(คุมเลน)	ไปพร้อมกับการท�าเทือก	เพื่อลดขั้นตอนในการผลิต
  ■	 การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา	โดยการหว่าน	ในการก�าจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว
  ■	 การท�านาแบบแกล้งข้าว	โดยให้น�้าแห้งหลังจากให้ปุ๋ยครั้งที่	1	หรือ	ข้าวอายุ	20	วัน	จนถึง	45	วัน	 
เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ย	ให้ข้าวได้แตกกอ	แข็งแรง	และควบคุมแมลงศัตรูข้าว
	 2)	 การปรบัเปลีย่นแนวทางการปลกูข้าว	จากการปลกูเพือ่จ�าหน่ายโรงส	ีเป็นการปลกูข้าวเพือ่จ�าหน่ายเป็น 
เมล็ดพันธุ์ข้าว	ภายใต้มาตรฐาน	GAP	SEED
	 	 สามารถลดต้นทุนการผลติและลดขัน้ตอนการผลติลงได้	รวมถงึสามารถเพิม่มลูค่าผลผลติโดยการจ�าหน่าย 
เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ	 ภายใต้มาตรฐาน	 GAP	 SEED	 ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าการจ�าหน่ายเข้าโรงสี	 และจ�าหน่าย 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง	

ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ รอดเชียงล�้า
วัน เดือน ปีเกิด :	 21	กรกฎาคม	2516
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	
	 	 ต�าบลศาลาขาว	จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	419/1	หมู่	4	ต�าบลสวนแตง	
	 	 อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์	 :	 08	6757	8052
ID Line :	 0867578052
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 การถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ผ ่านการทดลองแล้วให้กับชุมชน	 
โดยเบื้องต้น	 ได้ถ่ายทอดให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนา 
บ้านสวนแตง	ซึง่เป็นวิสาหกจิชุมชนท่ีด�าเนนิกจิกรรมในการผลิตเมลด็พนัธุข้์าว	 
โดยตนเองเป็นกรรมการอยู	่และเกษตรกรรายอืน่ๆ	ในชมุชนทีส่นใจ	และเป็น 
วิทยากรเกษตรกรให้กับหน่วยงานต่างๆ	เช่น	กรมพัฒนาชุมชน	กรมการข้าว	 
และมีผู้สนใจมาศึกษาดูงาน	
	 ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น	คือ	สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด	สามารถลดต้นทุนการผลิต	และสามารถ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้มาตรฐานระดับเดียวกับได้

“ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 

ทดลองสิ่งที่รู้ให้แน่ใจว่าท�าได้จริง และถ่ายทอดให้ชุมชน ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	มีการน�าองค์ความรูท่ี้ได้จากการศกึษาเรยีนรู	้มาปรบัใช้จนได้แนวทางทีเ่หมาะสมท่ีสุด 
ส�าหรับการผลิต	ก่อนที่จะน�าไปปฏิบัติจริง
 2)	 การจดัการผลผลติ	:	ผลติภายใต้มาตรฐาน	GAP	SEED	เพือ่เพิม่มลูค่า	และความน่าเช่ือถอืให้กบัผลผลติ
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายผลผลิตในรูปแบบของเครือข่าย	 สมาชิกกลุ่ม	 และมีการท�า 
การตลาดออนไลน์	(Facebook)

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	 และชอบที่จะศึกษาหาความรู้จากปราชญ์	 หน่วยงาน	 หรือ 
ในโอกาสต่างๆ	มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชน	และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน	และเชื่อมโยงเครือข่ายกับเกษตรกร/ 
กลุ่มต่างๆ	เพื่อพัฒนาการผลิต	การตลาด
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านพืชผัก

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 มีพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมดประมาณ	 40	 ไร่	 โดยแบ่งการปลูกพืช	 ดังนี้	 อ้อยโรงงาน	 จ�านวน	 5	 ไร่	 
นาข้าว	จ�านวน	25	ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่	5	ไร่	พืชผักและการเลี้ยงสัตว์	จ�านวน	14	ไร่	ซึ่งการท�าการเกษตรทั้งหมด	 
จะเน้นการผลิตพืชแบบปลอดภัย	 โดยเฉพาะการผลิตพืช	 ได้แก่	 ผักสลัด	 ข้าวโพดหวาน	 ฟักทอง	 กล้วยน�้าว้า	 
กล้วยหอม	 และตะไคร	้ ได้น�าหลักการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์มาใช้	 คือเป็นการท�าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาต	ิ 
ไม่มีการใช้สารสังเคราะห์	สารเคมี	หรือปุ๋ยเคมีใดๆ	ในแปลงปลูกพืช	ซึ่งมีหลักการปฏิบัติดังนี้
	 1)	 มีการปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สม�่าเสมอ	โดยใช้ปุ๋ยหมักจากมูลไก่	และมูลสุกร	ก่อนที่จะ 
ปลูกพืชและหลังจากการปลูกพืช	นอกจากนี้ยังมีการปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบ	เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
	 2)	 มีการไถตากดินเพื่อท�าลายเชื้อโรค	วัชพืช	ไข่แมลงต่างๆ	ที่อยู่ในดิน	ซึ่งใช้เวลานานประมาณ	1	เดือน	 
และมีการสลับแปลงปลูกตลอด	
	 3)	 การให้น�้า	 มีการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์	 (ผักสลัด)	 และแบบปล่อยน�้าตามร่อง	 (พืชอื่น)	 โดยใช้น�้าจาก 

บ่อบาดาล
   4) การป้องกนัก�าจดัแมลง	มกีารใช้สารชวีภณัฑ์	ได้แก่	เชือ้บทีใีนการก�าจดัหนอน	 

เชื้อราบิวเวอเรียในการก�าจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ	 และมีการหมักเศษวัชพืชกับน�้า	 
เพื่อเป็นสารไล่แมลงโดยใช้เศษวัชพืชหมักกับน�้าประมาณ	 200	 ลิตร	 หมักนาน	 

5	 วัน	 ให้มีกลิ่นเหม็น	 แล้วน�าไปฉีดในแปลงเพื่อไล่แมลง	นอกจากนี้ยังเป็น 
ฮอร์โมนให้กับพืชอีกด้วย

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุทัศน์	ทิพย์คีรี
วัน เดือน ปีเกิด :	 14	มิถุนายน	2500
การศึกษา :	 ครศุาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ :	 เลขที่	14/5	หมู่	6	ต�าบลอุโลกสี่หมื่น	
	 	 อ�าเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์	 :	 08	7159	9987
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
34



การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เป็น	Smart	Farmer	ต้นแบบ	ประธานอาสาสมคัรเกษตรกรระดบัอ�าเภอของอ�าเภอท่ามะกา	จงัหวดักาญจนบุรี	 
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สนใจ	เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์	

“ ขยัน อดทน กล้าปรับเปลี่ยน น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาปรับใช้ในการเกษตร ”
■

	 5)	 ผักสลัด	 มีการใช้มุ้งกางส�าหรับเป็นหลังคา	 เพื่อพราง
แสงแดดและลดการกระแทกของน�้าฝนให้กระจายเป็นฝอย	
	 6)	 มีการปลูกหญ้าเนเปียร์รอบแปลง	 เพื่อเป็นแนวกันลม
ส�าหรับป้องกันละอองสารเคมีที่มาจากการจากแปลงข้างเคียง
	 7)	 มีปลูกกล้วยน�้าว้า	 และกล้วยหอม	 ระหว่างแปลงปลูก
ผักเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในแปลง

การบริหารจัดการ

	 การจดัการด้านการตลาด	:	สามารถผลติพชืผกัแบบเกษตรอนิทรย์ี	ส่งจ�าหน่ายให้กบัโครงการเพือ่นพึง่	(ภา)	 
ยามยาก	ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 สนใจ	ศึกษาหาความรู้จากหนังสือ	ผู้มีประสบการณ์หรือผู้รู้	แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจ	มีการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต	พัฒนาตนเองสม�่าเสมอ	โดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนครปฐม

ด้านพืชผัก

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 การออกแบบโรงเรือน	สามารถลดต้นทุนด้านการก่อสร้างโรงเรือนได้	30	เปอร์เซ็นต์	และมีจ�านวนโรงเรือน 
ที่ปลูกเห็ดได้หลากหลายสายพันธุ์	 มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเป็นธรรมชาติมีต้นไม้เป็นร่มเงาให้แก่บริเวณโรงเรือน	 
ส�าหรับการประกอบอาชีพเพาะเห็ดแบบยั่งยืน	และเห็ดมีการเจริญเติบโตดีตลอดทั้งปี	เช่น	เห็ดหลินจือ	เห็ดกระด้าง	 
เห็ดนางฟ้า	เห็ดโคนญี่ปุ่น	เห็ดขอน	เป็นต้น	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	มีการผลิตขั้นก้อนเชื้อเห็ด	และเพาะเห็ด	ตลอดจนจ�าหน่ายเอง
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มีการจ�าหน่ายผลผลิตสด	และแปรรูป
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	จ�าหน่ายผลผลิตเอง	ให้กับผู้รับซื้อในราคาปลีก	–	ส่ง

ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง เนื่องอาชา
วัน เดือน ปีเกิด :	 14	ธันวาคม	2506
การศึกษา :	 ปริญญาโท	สาขารัฐศาสตร์
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ :	 เลขที่	128	หมู่	4	ถนนพุทธมณฑลสาย	4	ต�าบลกระทุ่มล้ม	
	 	 อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์	 :	 08	7711	9728
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
36



การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 การเป็นวิทยากรบรรยาย	 สาธิต	 และน�าเสนอแนวคิดการผลิต	 
ให้ความรูกั้บคนในชุมชน	และต่างชมุชน	ท�าให้คนในชมุชนต้องการมกีจิกรรม 
ร ่วมกันในลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 ส ่วนต่างชุมชนก็ได ้มีการเปลี่ยน 
วธิกีารคดิ	และรปูแบบการผลติเหด็มาปรบัใช้กบักิจกรรมทางการเกษตรของ 
ชมุชนได้	รวมท้ังคุณสนอง	เนือ่งอาชา	มคีวามพร้อมในการเป็นแบบอย่างของ	 
Smart	Farmer	โดยมีผู้มาขอศึกษาดูงานเป็นประจ�า	มีความสามารถในการ 
สื่อสาร	 ท�าความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี	 และไม่หวงวิชา	 รวมทั้งมีความพร้อม	 
และเต็มใจที่จะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ

“ คิด ค้นคว้า ขยัน และอดทน โดยคิดก่อนท�า 

คิดได้ลงมือท�า ไม่ต้องรอ และขยายผลสู่เกษตรกร

หรือผู้สนใจรายอื่นเมื่อมีโอกาส ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2547	นายสนอง	เนือ่งอาชาได้มีเข้าอบรมการเพาะเหด็กับส�านกัส่งเสรมิและฝึกอบรมก�าแพงแสน 
ในรุ่นแรก	 และต่อมาได้พัฒนาตนเองจนเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรผู้ผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ	 
นอกจากนี้คุณสนองยังได้เป็นภาคีเครือข่ายในการเป็นวิทยากรร่วมอบรมมาโดยตลอด
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดราชบุรี

ด้านพืชผัก

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 การผลิตผักอินทรีย์จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ	 ที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนต่อทรัพยากรดิน	 น�้า	 สิ่งมีชีวิต	 และสุขภาพ 
ของมนุษย์	 แต่จะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างดินให้สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากที่สุด	 โดยการปล่อยให้พื้นที่แปลงทีใช้ท�าการเกษตร 
มีวัชพืชต่างๆ	ขึ้น	โดยไม่ไปเผาหรือตัดท�าลายเป็นระยะเวลา	3	ปี	ก่อนท�าการปลูกพืชผัก	เมื่อครบ	3	ปี	จึงท�าการไถกลบวัชพืชทุกอย่าง 
ที่อยู่ในแปลงทิ้งไว้อีก	3	เดือน	เพื่อใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงดินตามธรรมชาติช่วยให้ดินนุ่มฟูเหมาะแก่การท�าการเกษตร	และบริเวณโดยรอบพื้นที ่
ท�าการเกษตรจะปลูกต้นสนและต้นไผ่เพ่ือใช้ในการเป็นแนวกันชนระดับสูง	 บริเวณโคนต้นสนปล่อยให้วัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น 
เพื่อใช้เป็นแนวกันชนระดับล่างป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียงที่จะลอยมากับลม	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 นายจ�าแลง	 จันเอียด	 ผลิตผักอินทรีย์	 100	%	 โดยที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ	 ที่อาจจะเกิด 
การปนเปื้อนต่อทรัพยากรดิน	น�้า	และสิ่งมีชีวิต	รวมถึงสุขภาพของมนุษย์	
  ■	 การเตรียมแปลงปลูก	 จะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างดินให้สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติมากที่สุด	 โดยการปล่อย 
ให้พื้นที่แปลงทีใช้ท�าการเกษตรมีวัชพืชต่างๆ	ขึ้น	โดยไม่ไปเผาหรือตัดท�าลายเป็นระยะเวลา	3	ปี	ก่อนท�าการปลูกพืชผัก	เมื่อครบ	3	ปี	 
จึงท�าการไถกลบวัชพืชทุกอย่างที่อยู่ในแปลงทิ้งไว้อีก	 3	 เดือน	 เพื่อใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงดินตามธรรมชาติช่วยให้ดินนุ่มฟูเหมาะ 
แก่การท�าการเกษตร	และบรเิวณโดยรอบพืน้ทีท่�าการเกษตรจะปลกูต้นสนและต้นไผ่เพือ่ใช้ในการเป็นแนวกนัชน 
ระดับสูง	 บริเวณโคนต้นสนปล่อยให้วัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นเพื่อใช้เป็นแนวกันชนระดับล่างป้องกัน 
สารเคมีจากแปลงข้างเคียงที่จะลอยมากับลม
  ■	 การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์	 เริ่มแรกจะเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการคลุก 
สารเคมี	 น�ามาแช่น�้า	 และลวกน�้าร้อน	 (ร้อนพอประมาณไม่ร้อนมาก)	 ทิ้งไว้	 15	 นาที	 
เพ่ือช่วยให้เมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเพิ่มมากข้ึน	 และท�าการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
ในแปลงปลูกไว้ใช้เอง

ชื่อ-นามสกุล :	 นายจ�าแลง	จันเอียด
วัน เดือน ปีเกิด :	 14	สิงหาคม	2511
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาสัตวศาสตร์	(สัตว์ปีก)
สถาบันการศึกษา :	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
ที่อยู่ :	 เลขที่	65	หมู่	6	ต�าบลบ้านบึง	อ�าเภอบ้านคา	
	 	 จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์	 :	 09	1874	4151
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 สร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์	เพือ่สร้างความหลากหลายของผลผลติและมคีวามต่อเนือ่งใน 
การจ�าหน่ายผลผลิต	โดยใช้หลักเกษตร	3	เชิง	ให้สมาชิกในกลุ่มใช้ในการด�าเนินกิจกรรม	ได้แก่
 ■		 เชิงครอบครัว	 ท�าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชด�าริ	 
เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างพอเพียง
 ■		 เชิงวิจัยและทดสอบพันธุ์	 เกิดจากดินในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก่อนลงมือ 
เพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์	 จึงต้องมีการทดสอบพันธุ์พืชในแปลงปลูกของเกษตรกรเองก่อน	 
เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับแปลงปลูกของตัวเอง	แล้วจึงท�าการปลูกขายในเชิงพาณิชย์
 ■		 เชิงพาณิชย์	 ใช้การตลาดน�าการผลิต	 โดยจะผลิตเมื่อมีออเดอร์ในท้องตลาด 
สั่งเข้ามาแล้วจึงวางแผนการผลิต	และท�าการซื้อขายล่วงหน้าตามรอบการผลิต

“ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นเกษตรอินทรีย์ 100 % 

และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม

ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ”
■

  ■		 ปุ๋ย	ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้ในพื้นที่	เช่น	มูลสุกร	มูลแพะ	ผสมกับเศษ 
วัสดุอินทรีย์	 เช่น	เศษพืช	เศษใบไม้	ที่หาได้ในแปลงปลูก	อัตราส่วน	1	ต่อ	1	หมักทิ้งไว้	 
3	เดือน	แล้วจึงน�าไปใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช
  ■		 น�้า	 ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยท่าเคยน�ามาพักไว้ในบ่อขนาด	 กว้าง	 
80	เมตร	ยาว	200	เมตร	ลึก	3	เมตร	ความจุ	40,000	ลบ.ม.	แล้วจึงน�าไปใช้ในแปลงปลูก
  ■		 การก�าจดัศตัรพูชื	โรค/แมลง	ไม่ใช้สารเคมีก�าจดัศตัรูพชืทกุชนิด	แต่
จะใช้สารสกัดจากสมุนไพรและสารชีวภัณฑ์	เช่น	สาบเสือ,	ใบบอระเพ็ด,	เชื้อราไตรโคเด
อร์มา,	บิวเวอเรีย,	เชื้อบีที,	และไส้เดือนฝอย	ในการป้องกันก�าจัดโรคและแมลงต่างๆ	และ
เน้นใช้ระบบนิเวศในการดูแลรักษากันเองภายในแปลงปลูก
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ใช้การวางแผนการผลิต	เป็นการวางแผนในการใช ้
ปัจจัยการผลติต่างๆ	เพือ่ให้ผลผลติออกมามคีณุภาพตรงตามเป้าหมาย	และความต้องการ 
ของลูกค้า	และส่ิงส�าคัญ	คอื	เมือ่มกีารวางแผนการผลติแล้วจะช่วยให้สามารถเกบ็รกัษาปัจจยั 
การผลิตไว้ใช้ได้ตรงกบัช่วงเวลาปลกู	จึงท�าให้ปัจจัยการผลติมคีวามสดใหม่อยูเ่สมอผลผลติ 
ที่ได้ก็จะมีคุณภาพตามมา	และไม่ใช้สารสังเคราะห์ใดๆ	ฉีดพ่นผลผลิต	แต่จะเก็บผลผลิต 
ไว้ในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ใช้วิธีจ�าหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค	ผลิตเอง	ท�าบรรจุภัณฑ์เอง	และจ�าหน่ายเองถึงมือผู้บริโภค	 
ตลาดที่น�าสินค้าออกจ�าหน่าย	ได้แก่	ตลาด	อ.ต.ก.	สวนจตุจักร	ตลาดเกษตรกร	และร้านอาหารทั่วไปที่สนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ใช้ข้อมูลวิชาการต่างๆ	ร่วมกับการปฏิบัติจริงในแปลงปลูก	และสร้างสมาชิกเครือข่ายในรูปแบบ	PGS	คือ	ระบบชุมชนรับรอง 
แบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งเป็นการรับรองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เอง	 โดยระบบชุมชนรับรองนี้จะให้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการตรวจรับรอง
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ใช้การแต่งกิ่งให้แสงถึงดิน	เพราะจะท�าให้ติดดอกได้ง่าย	
 ■	 การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและมูลวัวในการปรับปรุงดิน	
 ■	 การวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกปีละ	2	รอบ	ช่วง	สิงหาคม-กันยายน,	มกราคม-กุมภาพันธ์
 ■	 การใช้ถุงห่อคาร์บอนในการห่อมะม่วงจะใช้เพียง	 2	 คร้ัง	 เพื่อเน้นคุณภาพของผลผลิตมะม่วง	 ซ่ึงปกต ิ
เกษตรกรจะใช้มากกว่า	2	ครั้ง	โดยใช้ครั้งแรกเสร็จจะท�าความสะอาดและรีดถุงเพื่อน�ามาห่อใหม่	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	:	เน้นเรือ่งการตกแต่งก่ิง	และผลติเน้นท�ามะม่วงนอกฤด	ูปีละ	2	รอบ	และเน้นแรงงาน 
ในครอบครัว	การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและมูลวัวใส่ในสวนมะม่วงทุกปี
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 ผลผลิตท่ีได้	 100%	 ตกเกรด	 20%	 ได้คุณภาพ	 80%	 ผลผลิตที ่
ตกเกรดจะขายแม่ค้าซึง่บรโิภคภายในประเทศ	ท่ีได้คณุภาพส่งออกต่างประเทศหมด	ไม่มผีลผลติ 
เหลือตกค้าง	โดยมีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ	20	–	25	บาท	ขายกิโลกรัมละ	120	บาท
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง	 
เพื่อต่อรองในการขายผลผลิตผ่านกลุ่มราคาขาย	 120	 บาทต่อ	 กิโลกรัม	 
โดยขายให้บริษัทโดยตรง	ซึ่งบริษัทจะมารับซื้อผลผลิตที่สวน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุชาติ	พูลหนองรี
วัน เดือน ปีเกิด :	 23	ธันวาคม	2510
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	
	 	 อ�าเภอสามร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ :	 เลขที่	95	หมู่	4	ต�าบลศิลาลอย	อ�าเภอสามร้อยยอด	
	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์	 :	 08	9209	7789
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เป็นเครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลติสนิค้าเกษตร	และเป็นศนูย์เรยีนรู	้แนะน�า 
ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจท�าการเกษตรและ 
เริ่มท�าการเกษตร	 ในการปลูกมะม่วง	 ซึ่งได้ม ี
การสอนเกษตรกรไปแล้วประมาณ	 10	 คน	 ซึ่ง 
ประสบความส�าเร็จในการปลูกมะม่วงทุกคน

“ ด้วยพ่อแม่เป็นเกษตรกร อยากสานต่ออาชีพของบรรพบุรุษ 

และตัวเองมีความชอบในอาชีพการเกษตร 

เพราะการท�าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 สนใจและใฝ่หาความรู้	 ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลา	 จากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
จากเกษตรกรที่ท�าสวนมะม่วงด้วยกัน	 การค้นคว้าความรู้จากอินเตอร์เน็ต	 และมีการจดบันทึกข้อมูลในการผลิต 
ตลอดกระบวนการผลิต

ส
ส
ก
.ท

ี่ 
2

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
41



S
M

A
R
T
 
F
A
R
M

E
R

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดเพชรบุรี

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 มกีารใช้เทคโนโลยใีนการปรับปรงุสายพนัธุใ์นไม้ผล	การปรบัปรงุกระบวนการผลติพชื	โดยใช้ปุย๋เคมสีลบักบั 
ปุ๋ยอินทรีย์	 ตามช่วงระยะเวลาการให้ผลผลิตและช่วงของฤดูกาลเปลี่ยน	 องค์ประกอบของปุ๋ยเป็นไปตามฤดูกาล	 
เพื่อให้มะนาวให้ผลผลิตได้ทั้งปี	 เน้นการผสมปุ๋ยใช้เอง	 ผลิตฮอร์โมน	 สารชีวภัณฑ์ใช้เอง	 เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 
และเทคนิคการผลิตมะนาวระบบรากคู่มาใช้	 เพื่อให้มีความทนทานต่อ 
โรคเน่าโคนเน่า
	 สามารถบริหารจัดการในเร่ืองของเวลา	ระยะเวลาในการออกผลผลติ 
เร็วกว่าเดมิ	ปรมิาณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่เกือ้กลูในด้านของการตลาดเป็นอย่างดี	 
การควบคุมคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 ผลผลิตออกเร็วกว่าเดิม	 สามารถร่น 
ระยะเวลาการผลิตได้	ลดปัญหาผลิตล้นตลาดและราคาตกต�่า
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 การสร้างผลงานในด้านคุณภาพ 
และการบริการที่น่าเชื่อถือ	ท�าให้ปัจจุบันไม่มีปัญหาด้านการตลาด

ชื่อ-นามสกุล :	 นายรัตนพงศ์	นิม่วาด
วัน เดือน ปีเกิด :	 31	มีนาคม	2529
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา	จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	144	หมู่	3	ต�าบลหนองหญ้าปล้อง	
	 	 อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์	 :	 08	5808	6515
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42



การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประจ�าศูนย์เรียนรู ้
และออกพื้นท่ีไปเป็นวิทยากรในพื้นที่อื่นทั้งในจังหวัด	 และจังหวัดอื่นๆ	 
มากมาย	จนท�าให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น	ส่งผลในด้านการตลาดที่ดีขึ้นด้วย	

“ มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม 

และสานต่อวิถีชีวิตการท�าการเกษตรของครอบครัว

และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรุ่นหลังต่อไป ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและ

การเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ได้รับการอบรมความรู ้ทางด้านการเกษตร	 
จากหน่ายงานภาครัฐ	 ร่วมท�างานวิจัยด้านการเกษตร 
กบัมหาวิทยาลยัต่างๆ	จนสะสมประสบการณ์จากการไป 
อบรม	งานวิจยัและจากการปฏบิตัจิรงิในพืน้ท่ีการเกษตร 
ของตนเอง	และถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกร	นักเรียน	 
นักศึกษาที่สนใจในเรื่องการท�าการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การลดต้นทุนการผลติ/การเพิม่ปรมิาณและคณุภาพผลผลติส้มโอ	/การเพิม่ 
มูลค่าผลผลิต/การสร้างมาตรฐาน
 ■ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตส้มโอ	 การพัฒนาผลผลผลิตให้ม ี
มูลค่าเพิ่ม	สู่การเป็น	Smart	Product	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	: 
  การลอกเลน	 โดยจะมีการน�าตะกอนดินที่มีอินทรียวัตถุสาดขึ้นบริเวณ 
หลังร่อง	เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน	และช่วยปรับอุณหภูมิหน้าดิน	
  การตัดแต่งกิ่ง	 ทรงพุ่ม	 เกิดความสมดุลระหว่างธาตุอาหารในต้นส้ม	 
ช่วยลดความรุนแรง	 ของโรค	 ช่วยให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทรงพุ่ม	 และเพื่อให้มีการ 
แตกใบอ่อนอย่างสม�่าเสมอ	
  การเสริมราก	 เพื่อป้องกันการเข้าท�าลายของแมลงศัตรูพืชและช่วยลด 
การเกดิบาดแผลท�าให้เชือ้ราแพร่ระบาดเข้าท�าลายต้นส้มโอยากขึน้	นอกจากนัน้รากเสรมิ 
ยังช่วยให้ต้นเดิมในการหาอาหารบ�ารุงต้นอีกด้วย

ชื่อ-นามสกุล :	 นายประวิตร	คุ้มสิน
วัน เดือน ปีเกิด :	 17	มกราคม	2500
การศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ :	 เลขที่	61/1	หมู่	2	ต�าบลบางสะแก	อ�าเภอบางคนที	
	 	 จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์	 :	 08	9522	2969
E-mail		 :	 kumsin2@gmail.com	
ID Line  :	 prawitgaden
Facebook		 :		ประวิตร	คุ้ม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 การขยายผลในศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลติสนิค้า 
เกษตรอ�าเภอบางคนที	 จังหวัดสมุทรสงครามสินค้าหลักคือส้มโอ	 และ 
เกษตรกรในพื้นที่ต�าบลบางสะแก	 ส่วนใหญ่ปลูกส้มโอร้อยละ	 80	 และ 
พื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล	 ได้แก่	 ส้มโอขาวใหญ่ 
โดยปลกูส้มแบบปลอดภยัจากสารพษิและพฒันาผลผลติ	และเพิม่มลูค่า

“ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มสู่ Smart Product ”
■

  การห่อผล	 คัดเลือกส้มโอที่มีอายุ	 3	 เดือน	 โดยดูจากรูปทรง	 รูปร่างสวยไม่บิดเบี้ยว	 ขั้วอยู่ในแนวดิ่ง	 
หัวไม่ทุยมีผิวเรียบไม่ขรุขระ	 เลือกผลที่มีขนาดประมาณ	 1.3	 –	 1.6	 กิโลกรัม	 เมื่อเป็นผลแก่	 เนื่องจากถ้าห่อผล 
ด้วยกระดาษคาร์บอนน�า้หนกัของผลส้มโอจะเพิม่ขึน้จากปกตปิระมาณ	200	–	300	กรมั	และน�ามาห่อด้วยถงุกระดาษ 
สีขาว	 ระยะเวลาในการห่อประมาณ	 2	 เดือน	 ส้มโอจะมีอายุ	 5	 เดือน	 การห่อเพื่อให้ผิวเปลือกส้มโอสวยเรียบและ 
ป้องกันแมลง	หลังจากนั้นแกะถุงขาวออกคัดเลือกส้มโอผิวที่สวย	ไม่ขรุขระ	ไม่เป็นโรคและแมลง	ชุบผลด้วยสารก�าจัด 
เชื้อราเมื่อแห้งแล้วห่อด้วยถุงคาร์บอน	ใช้ระยะเวลา	2-	3	เดือน	จะได้ผลผลิตส้มโอสีทอง
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 โดยการพัฒนาสินค้า	 Premium	 Grade	 คือส้มโอสีทอง	 ท�าให้มูลค่าผลผลิต 
จะเพิ่มกว่าเดิมถึง	3	–	4	เท่า
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 ในส่วนผลผลิตได้เซ็นสัญญากับบริษัท	 Maxvalue	 เพื่อจ�าหน่าย 
ส้มโอสีทองแม่กลอง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร	 (ศพก.),	 แปลงใหญ่	 ในจังหวัด	 
และกลุ่มผู้ปลูก	ไม้ผลระหว่างจังหวัด	เช่น	จังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดเพชรบุรี
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสมุทรสาคร

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การผลิตฝรั่งนอกฤดู	ซึ่งจะโน้มกิ่งฝรั่งช่วงต้นเดือนมีนาคม	เพื่อให้เก็บเกี่ยวช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน	
ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาแพงที่สุด
 ■	 การใช้ลวดและเสาปูนมาท�าค้างฝรั่งแทนไม้รวก	เนื่องจากไม้หายาก	ราคาแพง	และเป็นการยืดอายุการ
ใช้งาน
 ■	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบ�ารุงดิน	ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต	และเพิ่มผลผลิต
 ■	 การใช้สารชีวภัณฑ์	ซึ่งจะท�าให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	การผลิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	ช่วยลดต้นทุนการผลิต	และท�าให้ต้นฝรั่งมีอายุนานขึ้น

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	มีการน�านวัตกรรม	และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตฝรั่ง
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มีแนวคิดที่จะน�าผลผลิตมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า	
และน�าของเสียมาท�าน�้าหมักชีวภาพ
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์/ออกร้านจ�าหน่ายสินค้า/
จ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช อุทัย
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	เมษายน	2513
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ :	 เลขที่	18	หมู่	8	ต�าบลหนองนกไข่	อ�าเภอกระทุ่มแบน	
	 	 จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์	 :	 08	4662	3687,	08	4662	3687
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เน้นการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร	 และ 
การปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นตัวอย่าง	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลติสนิค้าเกษตร	(ศพก.)	ศนูย์จัดการศตัรพูชืชมุชน	ศนูย์จดัการดนิปุย๋ชุมชน	 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น	รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร	 
โดยจะท�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู	้ผูน้�าชมุชน	ผูน้�ากลุม่	ในการทีจ่ะ 
น�าความรู้	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมใหม่ๆ	เข้ามาพฒันาการผลติ	เช่น	ส่งเสรมิ 
ให้ใช้สารชวีภณัฑ์	ปุย๋อนิทรย์ี	ปุย๋เคมี	ตามค่าวเิคราะห์ดนิ	การพฒันาคณุภาพ 
สินค้าสู่มาตรฐาน	 GAP	 การแปรรูปสินค้า	 และมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดสินค้า 
ต่อไป

“ อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

จึงมุ่งมั่นที่จะรักษาอาชีพการเกษตรไว้ให้ลูกหลาน 

เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมกับการท�าการเกษตร 

และจะพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพต่อไป  ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 ■	 เข้าร่วมอบรมอย่างสม�่าเสมอ
 ■	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้	
 ■	 เข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 ■	 เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)
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กรมส่งเสริมการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การเลี้ยงไข่ไก่แบบชีวภาพ	 ท�าให้ไม่มีการใช้สารเร่งต่างๆในแม่ไก่เป็นการลดต้นทุนในการผลิตและ 
ปลอดภัยกับผู้บริโภค
 ■	 การน�ากากมันที่เหลือใช้มาในการเพาะเห็ดฟางกอเตี้ยซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุเพาะเห็ด 
และมีการใช้ฮอร์โมนไข่	เพื่อเพิ่มผลผลิต
 ■	 มีการเลี้ยงกบคอนโดเพื่อประหยัดพื้นที่อีกทั้งยังสามารถที่จะจัดการดูแลได้ง่าย

ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต ฤทธิสนธิ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	มกราคม	2506
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ :	 เลขที่	745	หมู่	23	ต�าบลท่ากระดาน	อ�าเภอสนามชัยเขต	
	 	 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์	 :	 08	2204	2659
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ■	 ท�าให้ชาวบ้านเห็นเป็นตัวอย่างและตั้งกลุ่มในชุมชน	ได้แก่	กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยาง	 
เพื่อรวมกันท�าและรวมกันขาย	ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม
 ■	 มีเกษตรกรจากที่อื่นมาศึกษาดูงาน

“ ประกอบอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

จึงมีความต้องการจะสืบทอดและพัฒนอาชีพเกษตรกรรม

ให้มีความมั่งคงและยั่งยืนแก่ตนเองและชุมชน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”
■

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลติ :	สร้างกลุ่มเพือ่รวมกนัผลิตโดยมกีารสร้างกลุม่เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอพยีงบ้านหนองยางใหม่	 
และเน้นการผลิตที่ปลอดสารเคมี
 2) การจดัการผลผลิต :	การผสมผสานโดยยดึพชืเป็นหลกั	คอืมนัส�าปะหลงั	จะเป็นรายได้หลกัของครวัเรอืน	 
ส่วนรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ	เช่น	ปลา	เพาะเห็ด	และเลี้ยงสัตว์	จะเป็นรายได้เสริม
 3) การจัดการด้านการตลาด :	รวบรวมผลผลิตมีพ่อค้ามารับซื้อในหมูบ้านและมีตลาดภายในชุมมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 ■	 เข้าร่วมการอบรมและการศกึษางานเป็นประจ�าเพือ่น�ามาปรบัใช้กบังานของตนเอง	เช่น	โครงการส่งเสรมิ 
การขับเคลื่อน	ศบกต.	 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปลูกผักหวานป่าและการเลี้ยงไข่มดแดง	ปี	 2559	จัดโดย	 
องค์การบริการส่วนต�าบลท่ากระดาน	
 ■	 สร้างกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยางใหม่	 เช่ือมโยงกับกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ต�าบลท่ากระดาน	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดระยอง

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ท�าการเกษตรแบบผสมผสานที่มีความหลากหลาย	ทั้งการท�านา	โรงสีข้าว	สวนหมาก	สวนป่า	พืชสวนครัว	 
เผาถ่าน	 เลี้ยงปลา	 สุกร	 ไก่พื้นบ้าน	 และได้น�าฟางข้าว	 มูลสัตว์	 และวัสดุรอบๆ	 ตัว	 มาท�าเป็นปุ๋ยหมัก	 เพื่อลด 
ต้นทุนการผลิต	กิจกรรมในแปลงเน้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	และแต่ละกิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันกัน	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย,	ผลิตตามมาตรฐาน	GAP
 2) การจัดการผลผลิต :	 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	 และจ�าหน่าย	 โดยมี		 
การจัดการแบบครบวงจร
 3) การจัดการด้านการตลาด :	 มีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า	 เป็นข้าวกล้องและจมูกข้าว	 โดยการ		 
จ�าหน่ายตามกลุ่ม	เครือข่ายเกษตรกร	และการจัดแสดงสินค้าโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล :	 นายอ๋า	พรมไธสง
วัน เดือน ปีเกิด :	 31	ตุลาคม	2507
การศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านคลองยาง	จังหวัดก�าแพงเพชร
ที่อยู่ :	 เลขที่	22/3	หมู่	13	บ้านท่าตะพัก	ต�าบลทุ่งควายกิน	
	 	 อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง
โทรศัพท์	 :	 08	6027	0954
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■	 ต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู	้ 
ศึกษาดูงานแก่เกษตรกร	และผู้ที่สนใจ
 ■	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน	 และ 
ผู้ที่สนใจ		 	 	
 ■	 ลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดู	ให้เห็นจริง

“ เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรให้คงอยู่ 

และเพื่อพิสูจน์ว่าอาชีพเกษตรกรรมสร้างความยังยืนได้จริง 

โดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 มีการเข้าร่วมอบรม	กับหน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	และหน่วยงานในท้องถิ่น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ส
ส
ก
.ท

ี่ 
3

Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
53



ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนครนายก

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชื้อบิวเวอเรียไว้ใช้เอง	 สามารถลดต้นทุนในการปลูกข้าวได้เป็นอย่างมาก	 
เพราะสามารถหาวัตถุดิบได้ไม่ยาก	 ผลิตได้เอง	 ราคาวัตถุดิบไม่แพง	 เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมี	 นอกจากนี ้
ยังผลิตน�้าหมักชีวภาพและใช้ปุ๋ยมูลหมูอัดเม็ดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงได้ผลกว่า	 เดิมทีแล้วจะใส่ตามระยะปลูก	 15	 วัน 
ต่อครั้ง	รวม	3	ครั้งในระยะการปลูก	ท�าให้ต้นทุนในการใส่ปุ๋ยค่อนข้างสูง	จึงทดลองใส่ปุ๋ยโดยสังเกตสีใบข้าวเป็นหลัก	 
ถ้าสใีบข้าวยังเขยีวดีก็จะไม่ใส่	แต่ถ้าสใีบข้าวไม่เขยีวกจ็ะใส่	บางครัง้ใส่ปุย๋ข้ีหมอูดัเมด็	2	ครัง้	ได้ผลผลติมากกว่าใส่	3	ครัง้	 
ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตในส่วนของการใช้สารเคมีจากเดิม	 250	 บาทต่อไร่	 และเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ ์
ตกไร่ละไม่ถึง	20	บาทต่อไร่

ชื่อ-นามสกุล :	 นายประสาร	เต็มเปี่ยม
วัน เดือน ปีเกิด :	 9	มิถุนายน	2508
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 ต�าบลบ้านพร้าว	จังหวัดนครนายก
ที่อยู่ :	 เลขที่	24/1	หมู่	6	บ้านวังปลาไหล	ต�าบลบ้านพร้าว	
	 	 อ�าเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์	 :	 09	2793	6807,	08	9105	7219
ID	Line		 :	 0891057219
Facebook		 :		ประสาร	เต็มเปี่ยม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
54



 ■	 มีการถ่ายทอดการเรียนรู้สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	เช่น	การส�ารวจสถานการณ์ศัตรูพืช	 
IPM	การผลิตสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรที่สนใจ
 ■	 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอและจังหวัด	กรมพัฒนาที่ดิน	กรมการข้าว	 
เพื่อมาเป็นวิทยากรให้เกษตรกรที่สนใจเรียนรู้กิจกรรม	เช่น	ปุ๋ย	ดิน	พันธุ์ข้าว	เป็นต้น
 ■	 ให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	แก่เกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการท�าการเกษตร	
	 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้เกษตรกรได้รับความรู้	 สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง	 เป็นการช่วย 
ลดต้นทุน	และเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี	ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง	และสามารถพึ่งพาตนเองได้

“ ยึดหลักของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ พยายามลงมือท�าเอง 

ท�าตามก�าลังตนเอง ”
■

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	 มีการวางแผนในการผลิตตั้งแต่คัดเลือก 
พันธุ์ข้าวที่จะปลูก	คือจะต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง	ไม่ใช่พันธุ ์
อะไรก็ได้	เหน็คนอ่ืนนยิมปลกูจะปลกูตามเขาไม่ได้	และจะต้องมกีารวางแผน 
ช่วงเวลาของการปลกู	การดแูลรกัษาโดยสารชวีภณัฑ์ทีผ่ลติเอง	ไม่ใช้สารเคมี	 
ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว	
 2) การจัดการผลผลิต :	 มีกระบวนการจัดการผลผลิตตั้งแต ่
การเก็บเกี่ยว	 และหลังการเก็บเกี่ยว	 มีลานส�าหรับตากข้าวเพ่ือลดความช้ืน	 
ก่อนน�าไปคัดแยกเป็นเมล็ดพันธุ์ส�าหรับจ�าหน่าย	 และแปรรูปเป็นข้าวสาร 
บรรจุกระสอบพร้อมจ�าหน่าย
 3) การจัดการด้านการตลาด :	 มีการแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุ 
กระสอบจ�าหน่าย	 โดยมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล	และเป็นศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์จ�าหน่าย 
ให้กับเกษตรกร	และให้บริการโรงสีข้าวในชุมชน	และละแวกใกล้เคียง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 ลงมือปฏิบตัแิละทดลองท�าด้วยตนเอง	เม่ือพบว่าวธิไีหนท�าแล้วได้ผล	 
กย็งัสามารถถ่ายทอดความรูห้รือบอกต่อคนอืน่ๆ	ได้	ท�าให้ได้รบัความไว้วางใจ 
ให้เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนวังปลาไหล	 และประธานศูนย ์
จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังปลาไหล	 รวมทั้งเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
หรือ	อกม.	ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์อื่นๆ	นอกชุมชน	อีกด้วย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 เป็นแปลงนาที่มีวิถีการผลิตโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์	
 ■	 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ต�่า	 โดยน�าเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น	 เช่น	 
เศษผัก	เศษผลไม้	เศษหญ้า	มาท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักไว้ใช้เอง	
 ■	 เกษตรกรมีความตั้งใจในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ	เพื่อเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจ
ในการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อบริโภคเองและจ�าหน่าย
 ■	 แม้ราคาข้าวจะตกต�่าในสถานการณ์ปัจจุบัน	แต่ด้วยการผลิตที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัย
ปัจจัยภายนอก	เช่น	ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเหมือนแต่ก่อน	ท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่า	ยังคงเหลือก�าไร
ให้เห็น	แถมด้วยสุขภาพที่แข็งแรง
 ■	 มีการจดบันทึก	รายรับ	–	รายจ่าย	ตลอดฤดูกาลผลิต	มีการจัดการการใช้แรงงาน
ในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด

ชื่อ-นามสกุล :	 นายส�าอางค์	ชลารักษ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 25	มกราคม	2496
การศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	7
ที่อยู่ :	 เลขที่	34	หมู่	3	ต�าบลบางแตน	
	 	 อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์	 :	 09	4235	7232
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■	 เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยยึดหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนการผลิตแต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
และผู้บริโภค	โดยได้รับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าวอินทรีย์)	
 ■	 เป็นที่ศึกษาดูงานและขอความรู้ในการท�าการเกษตรแบบอินทรีย์
 ■	 เป็นวิทยากรด้านการผลิตพืชอินทรีย์

“ เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ ”
■

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน
 2) การจัดการผลผลิต :	 การเก็บเกี่ยว	 พยายามให้รถเกี่ยวเกี่ยวไป	 1	 รอบแปลงนา	 แล้วแยกส่วนนี้ออก 
เพ่ือล้างห้องรถเก่ียวให้มกีารปนของเมลด็พนัธุข้์าวจากทีอ่ืน่ให้น้อยทีส่ดุ	ลานตากปูด้วยผ้าตาข่ายสฟ้ีา	ตากจนความช้ืน 
เหลือ	14-15	เปอร์เซ็นต์	ใช้กระสอบสีขาวเก็บข้าวไว้ในโรงเรือน
 3) การจัดการด้านการตลาด :	จ�าหน่ายให้แก่โรงสี	และมีบางส่วนเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 ■	 เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 หมู่	 3	 ต�าบลบางแตน	 
อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี
 ■	 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน
 ■	 เป็นประธานคณะกรรมการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต	 จากวิธีหว่านน�้าตม	 เป็นวิธีการโยนกล้าข้าว	 ท�าให้ต้นข้าวแตกกอ 
มากกว่าวิธีหว่าน	
 ■	 การปรับโครงสร้างของดิน	 โดยการไถกลบตอซังข้าว	 
และการไถหน้าดินลึก
 ■	 ดินมีความอุดมสมบูรณ์	 เนื่องจากเป็นดินตะกอน	 
น�้าไหลทรายมูลใกล้ทะเล		

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต : 
 ■	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว	มีการปรับปรุง 
บ�ารุงดิน	ไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสด	ก่อนการหว่านข้าว
 ■	 มีการควบคุมระดับน�้าไว้ตลอดจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว	 
ท�าให้ไม่มีวัชพืชขึ้นในแปลงนา
 ■	 การลดใช้ปุ๋ยเคมี	 สารเคมี	 ในการป้องกันก�าจัดโรค	 แมลงศัตรูพืช	 (โดยใช้ปุ๋ยสูตร	 16-20-0	 อัตรา	 
17	กิโลกรัมต่อไร่)
 ■	 ลดปริมาณอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ลง	จากเดิมอัตรา	30	กิโลกรัมต่อไร่	เหลืออัตรา	20	กิโลกรัมต่อไร่

ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ยังเจริญ
วัน เดือน ปีเกิด :	 24	มกราคม	2507
การศึกษา :	 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยกาญจนภิเษก สมุทรปราการ
ที่อยู่ :	 เลขที่	31	หมู่	7	ต�าบลคลองสวน	อ�าเภอบางบ่อ	
  จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	 :	 08	1653	6256
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 การเป็นเกษตรกรต้นแบบ	 การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม 
การเกษตรแบบแปลงใหญ่	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ถ่ายทอดในฐานะครูบัญชีอาสา	 
เกษตรกรส่วนใหญ่น�าไปปฏิบัติทั้งในอาชีพและในครัวเรือน

“ ช่วยเหลือแบ่งปันให้อาชีพเกษตรกรรม 

มีการพัฒนาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยบัญชี ”
■

 2) การจดัการด้านการตลาด :	การปลูกข้าวเพือ่บรโิภค	ปทมุธาน1ี	ท�าให้ขายข้าวได้ราคามากกว่าข้าวปกต	ิ 
และการปลูกข้าวเพื่อการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์	ท�าให้ขายได้ราคามากกว่าการผลิตข้าวแบบทั่วไป

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 ■	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ประเภท	ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด	ผลผลิต	1,347.87	กิโลกรัมต่อไร่
 ■	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ประเภท	ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต�่าสุด	ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อ 
กิโลกรัม	3.08	บาทต่อกิโลกรัม
 ■	 เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับภาค	
(ครูบัญชีต้นแบบ	ประจ�าปี	2559	)	
 ■	 สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	
 ■	 คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน	ระดับจังหวัดสมุทรปราการ
 ■ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	 	 อ�าเภอบางบ่อ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสระแก้ว

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 แนวคิดการท�านาให้ได้ผลตอบแทนสงู	โดยคดัเลอืกพนัธุข้์าวไรซ์เบอร์ร่ี	ข้าวเพือ่คนรักสขุภาพ	น�ามาแปรรูปจ�าหน่ายเองซึง่สร้าง 
รายได้มากกว่าการปลูกข้าวโดยทั่วไปและยึดหลักการท�าเกษตรอินทรีย์	ลดต้นทุน	เพิ่มคุณภาพผลผลิต
	 1)		 ชุดตีตาราง	เพื่อก�าหนดจุดปักด�า
  ■	 ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว	 เป็นการเพิ่มผลผลิต	 โดยก�าหนดจุดระยะ 
การปักด�ากล้าได้	 ระยะไม่ถ่ีเกินไป	 ท�าให้ข้าวแตกกอได้ดี	 มีช่องว่างระหว่างแถวสะดวก 
กับการน�าชุดย�่าหญ้าเข้าไปก�าจัดวัชพืช	ลดปัญหาโรคแมลงเข้าท�าลาย
	 2)		 ชุดย�่าหญ้า	เพื่อก�าจัดวัชพืช
  ■	 เป็นการลดต้นทุน	 โดยการใช้ชุดย�่าหญ้าเข้าไปก�าจัดวัชพืชแทน 
การใช้สารเคมี	หญ้าถูกหมักลงไปในแปลงนาเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าว
	 3)		 อปุกรณ์การท�าความสะอาดเมลด็พนัธุข้์าว	เพือ่คดัเมลด็พนัธุข้์าวทีส่มบรูณ์		
  ■	 ท�าให้ได้ข้าวที่เพาะปลูกแล้วแข็งแรง

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต : 
  ■	 การเตรียมดิน
	 		 	 ไถดะ	ก่อนการไถดะ	ฉีดจุลินทรีย์หน่อกล้วย	ไร่ละ	5	ลิตร	แล้วไถดะ 
กลบ	เอาน�า้เข้าแปลงนาเพือ่ให้ตอฟาง	วชัพชืต่างๆ	ย่อยสลายเรว็ขึน้	ปล่อยน�า้ขังไว้	20	วนั

ชื่อ-นามสกุล :	 นายปรีชา	บัวอนันต์
วัน เดือน ปีเกิด :	 26	มกราคม	2509
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ :	 เลขที่	53	หมู่	4	ต�าบลหนองบอน	อ�าเภอเมืองสระแก้ว	
	 	 จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์	 :	 06	1385	6862
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นจุดเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ	ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป	 
และเป็นเกษตรกรต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์	 เป็นจุดเรียนรู้ในด้านการลดต้นทุน 
การผลิต	 การเพ่ิมผลผลิตข้าว	 การปลูกข้าวอินทรีย์	 โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการใช ้
นวัตกรรมใหม่ๆ	ในการปลูกข้าว

“ มีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดปี 

เป็นครัวโลกในการผลิตข้าวปลอดสารพิษให้ทุกคนไว้บริโภค 

และเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลัง

 ”
■

	 		 		 ไถแปร	ท�าเทอืกแล้วปล่อยให้ดนิตกตะกอน	1	คนื	จากน้ันเปิดน�า้ออกจากแปลงนา	น�าชดุ	ตีตารางลงแปลงเพือ่ก�าหนด 
จุดปักด�า	 แล้วน�ากล้าลงปักด�าตามจุดที่ก�าหนด	ประมาณ	 15	 วัน	 วัชพืชจะงอกขึ้นมา	 จะใช้ชุดย�่าหญ้า	 เข็นไปตามร่องระหว่างแถว	 
โดยดินต้องแฉะน�้า	หลังจากนั้นรักษาระดับน�้าในแปลงนาให้อยู่ระหว่าง	5-10	เซนติเมตร	เพื่อควบคุมวัชพืช
  ■	 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่	
		 	 	 น�าข้าวเปลือกมาแช่น�้าผสมไตรโคเดอร์มา	 24	ชั่วโมง	 สงขึ้นใส่ถุงพอหมาด	 เทออกคัดเมล็ดพันธุ์	 โดยคัดเอาเฉพาะ 
เมล็ดที่มีสีด�า	 หากเป็นสีอื่นๆ	 ให้คัดออก	 ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมประมาณ	2	 คืนจะแตกตา	น�าไปเพาะในถาดเพาะกล้า	 วางกลางแจ้งรดน�้า 
ทุกวัน	ประมาณ	10	วัน	จะแตกใบอ่อนให้ฉีดด้วยอาหารจานด่วนเจือจาง	เมื่อกล้าครบ	12	วัน	น�าไปปักด�าในแปลงนา
  ■	 การให้ปุ๋ย
		 	 	 เมื่อน�ากล้าลงแปลงแล้ว	 ฉีดอาหารจานด่วนผสมสารจับใบ	ทุก	 7	 วัน	 จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว	 ระยะข้าวเป็นข้าวน�้านม	 
ฉีดอาหารจานด่วนผสมไตรโคเดอร์มา
  ■	 การเก็บเกี่ยว
		 	 	 ก่อนเก็บเก่ียวต้องระบายน�้าออกจากแปลงก่อน	 15	 วัน	 เพื่อให้ข้าวสุกสม�่าเสมอกันและสะดวกกับการเก็บเกี่ยว	 
ควรเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากปักด�า	90	วัน	ข้าวสารที่สีออกมาจะมีสีด�านิลสวยงาม
 2) การจัดการผลผลิต :	 เดิมท�านาแล้วขายผลผลิตให้โรงสี	 ท�าให้ขายไม่ได้ราคา	 เพราะก�าหนดราคาขายไม่ได้	 จึงเปล่ียน 
มาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงขาย	โดยมีการขอรับรองระบบการผลิตข้าว	GAP	ด้วยท�าให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด
 3) การจัดการด้านการตลาด :	ปัจจุบันแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศจ�าหน่าย	ราคาส่งกิโลกรัมละ	 
55-60	บาท	โดยจ�าหน่ายในชมุชน	ส่งร้านค้าข้าวสารในตลาดสดประจ�าจงัหวดั	สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแก้ว	จ�ากัด	ร้านกาแฟอนิทนลิ	 
ในปั้มบางจากสระแก้วและหน่วยงานราชการต่างๆ	ในจังหวัด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ได้รับความรู้จากการไปอบรมกับส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 สหกรณ์ 
การเกษตรเมืองสระแก้ว	 จ�ากัด	 ค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ต	 ความรู้ที่ได้รับน�ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาในการท�าการเกษตรของตนเอง 
และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพกับเครือข่าย	Smart	Farmer	ต้นแบบระดับ 
อ�าเภอ	Smart	Farmer	ต้นแบบระดับจังหวัด	ศูนย์ข้าวชุมชน	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดจันทบุรี

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 เมือ่ได้ศกึษาเรยีนรูก้ารท�าเกษตรอนิทรย์ีแล้ว	จึงน�ามาปฏิบตัภิายในสวนโดยใช้
วิธีลดสารเคมีและปุ๋ยเคมี	โดยค่อยๆ	ลดตามอัตราส่วนต่อปี	ดังนี้
	 พ.ศ.	2549		 ลดปุ๋ยและสารเคมี	 20%
	 พ.ศ.	2550	 ลดปุ๋ยและสารเคมี	 30%
	 พ.ศ.	2551	 ลดปุ๋ยและสารเคมี	 40%
	 พ.ศ.	2552	 ลดปุ๋ยและสารเคมี	 50%
	 พ.ศ.	2553	 ลดปุ๋ยและสารเคมี	 70%
	 พ.ศ.	2554	 ลดปุ๋ยและสารเคมี	 100%
	 พ.ศ.	2555	–	ปัจจุบัน	 ปลอดปุ๋ยเคมีและสารเคมี	 100%
	 ขณะนีใ้นสวนผลไม้ไม่ใช้ปุย๋และสารเคม	ีในช่วงแรกทีเ่ริม่ลดการปุย๋และสารเคมี 
ท�าให้ผลผลิตตกลงไปบ้างเพียงเล็กน้อย	แต่พอลดการปุ๋ยและสารเคมีได้	50%	ผลผลิตก็ดีขึ้นและในปัจจุบันผลผลิตดีมาก	ซึ่งผลผลิตออก 
ต้นฤดู	 (มังคุด)	 ท�าให้มีรายได้มากขึ้นด้วย	 โดยเฉลี่ยได้ราคากิโลกรัมละ	 70	 บาท	 และมีการต้ังเตาเผาถ่านถัง	 200	 ลิตร	 เพื่อผลิต 
น�า้ส้มควันไม้ไว้ใช้	และเหลือแบ่งให้เพือ่นเกษตรกรได้ใช้	ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสวน	จะใช้วธิกีารตัดหญ้าเพือ่น�าเศษหญ้ามาหมกัเป็นปุย๋ใช้ต่อไป	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	ผลิตไม้ผลอินทรีย์	เกษตรอินทรีย์
  ■	 ผลผลิตของสวนผลไม้ในพื้นที่	12	ไร่
   l	 ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ท่ีผลิตข้ึนเองเป็นการลดต้นทุนซึ่งมีต้นทุนกิโลกรัมละ	 2	 บาท	 ใช้ทั้งสิ้น	 3,000	 กิโลกรัม	 
	 	 	 	 เป็นเงิน	6,000	บาท

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุทธิเดช	กฤษณะเศรณี
วัน เดือน ปีเกิด :	 28	พฤศจิกายน	2495
การศึกษา :	 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	5	หมู่	5	บ้านกงสีไร่	ต�าบลซึ้ง	
	 	 อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์	 :	 06	1514	9829
Facebook		 :	 toyindy	01	
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 นอกจากมีการท�าสวนผลไม้เป็นอาชีพหลักแล้ว	 ยังได้มีการปลูกผักอินทรีย์โดยการน�าไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็น 
พื้นที่ปลูกผักหลากหลายชนิด	 เช่น	 การปลูกพริก	 การปลูกผักแว่น	 การปลูกผักโหระพา	 การปลูกผักชีฝรั่ง	 การปลูกผักบุ้ง	 การปลูก 
ต้นกะเพรา	 ปลูกผักกวางตุ้ง	 การปลูกใบบัวบก	 ซึ่งการปลูกผักเหล่านี้เป็นการช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น	 สามารถน�ามาจุนเจือ 
ครอบครัวได้อย่างดี	ท�าให้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป	จึงจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในสวนของตนเอง	
	 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณ	 (พันธุ์นกหยิบ)	 ต�าบลซึ้ง	 โดยมีแปลงอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์โบราณในสวน	 
และรวบรวมเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนพันธุ์โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์นกหยิบและพวงมณี

“ น�าความคิดในเรื่องเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการลดใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต เมื่อแก้ปัญหาลดต้นทุนการผลิตแล้ว 

ยังด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อยู่อย่างพอเพียง ”
■

   l	 ใช้สมุนไพรไล่แมลงจากธรรมชาติ	 เช่น	 หางไหล,น�้าสะเดา,น�้าส้มควันไม	้ 
	 	 	 	 บอระเพ็ด	ฉีดพ่น	8	ครั้ง	ปริมาณน�้าครั้งละ	800	ลิตร	เป็นเงิน	800	บาท
   l	 ค่าน�้ามันพ่นยาสมุนไพรไล่แมลง	1,000	บาท
   l	 ค่าไฟฟ้ามอเตอร์ปล่อยน�้า	 3,500	 บาท	 ได้ผลผลิตต่อไร่	 30,000	 บาท	 
	 	 	 	 และลดต้นทุนการผลิตได้	45%
 2) การจัดการผลผลิต :	 จากการศึกษาหาความรู้ด้านการท�าเกษตรปลอดสารพิษและไปเรียนรู ้
จากผู ้ที่ท�าเกษตรอินทรีย์จนสามารถน�ามาปฏิบัติใช้ในสวนได้	 และพยายามลดการใช้สารเคมีและปุ ๋ยเคมี	 
โดยหันมาท�าปุ๋ยหมักแห้งและไล่แมลงโดยใช้สารชีวภาพ
 3) การจัดการด้านการตลาด :	 จากการท�าเกษตรอินทรีย์	 ซึ่งเน้นผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพ	 ท�าให้มีผู้มารับซื้อผลผลิตถึง 
แหล่งผลิตโดยตรง	ผลผลิตต้นปีได้ราคาดีมาก	มีการรวบรวมสมาชิกให้ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษให้มากขึ้น	และติดต่อบริษัทผู้ส่งออกมาซื้อ 
ผลไม้โดยตรงที่สวน	ซึ่งได้เสียงตอบรับด้วยดี

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ได้ศึกษาหาความรูด้้านการท�าเกษตรปลอดสารพษิและไปเรียนรู้จากผู้ทีท่�าเกษตรอนิทรีย์	การอบรมครูบญัชเีกษตรการเพือ่ท�า 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย	อีกทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ	อยู่อย่างสม�่าเสมอ	ตามช่องทางต่างๆ	ไม่ว่าจะสมัคร 
เป็นสมาชิกหนังสือด้านการเกษตร	 การศึกษาจาก	 Social	 network	 ต่างๆ	 และได้น�าความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจ	 โดยจัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจุดถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์	เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง	 จนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและได้มีการถ่ายทอดออกอากาศทางช่อง	7	 และช่อง	 11	 
ในเรือ่งของการน�าวัสดเุหลือใช้ต่างๆ	มาปลูกผกัปลอดสารพษิ	เช่น	น�ากระบอกไม้ไผ่ทีห่กัล้มขวางทางน�า้ในล�าคลอง	มาปลกูผกั	น�ากระทะ	 
หม้อ	 ไหต่างๆ	 มาเป็นภาชนะในการปลูกผัก	 การผลิตน�้าส้มควันไม้	 และมีการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พันธุ์นกหยิบ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดชลบุรี

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 1.	 น�าแตนเบยีนบราคอนก�าจัดหนอนหวัด�ามะพร้าวมาผลติและทดลองใช้เป็นรายแรกๆ	ของอ�าเภอบางละมงุ	
  สูตรเลี้ยง	:	เลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสาร	40	วัน
  ■	 ปล่อยพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอนเข้าเบียนหนอนผีเสื้อข้าวสาร	1	วัน	
  ■	 แบ่งหนอนเข้ากล่องเลี้ยง	7	วัน	 (ใช้น�้าผึ้งเลี้ยง)	จะได้แตนเบียนบราคอนประมาณ	150-200	ตัว 
ต่อกล่อง	ใช้ปล่อยในพื้นที่	1	ไร่
	 2.		 ผลิตและใช้น�้าหมักชีวภาพมูลสุกรเพื่อการปรับปรุงบ�ารุงดินไปพร้อมๆ	กับให้ธาตุอาหารกับต้นมะพร้าว	
  สูตรน�้ าหมัก : 	 ผสมมูลสุกรกับน�้ า เปล ่า	 
อัตราส่วน	 1	 :	 10	 หมักไว้	 24	 ชั่วโมง	 กรองเอากากออก	 
น�าน�้าหมักผสมกับน�้าเปล่า	อัตราส่วน	1	:	10	น�าไปรดโคนต้น 
มะพร้าว
	 จากการน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ	มาปรบัใช้อยูเ่สมอ	ท�าให้ 
ผลผลิตมะพร้าวของตนสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตของเกษตรกร 
รายอื่นๆ	 ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน	 จากที่เคยเก็บได	้ 
500	ลูก	ต่อไร่	ต่อปี	เพิ่มขึ้นเป็น	800	ลูก	ต่อไร่ต่อปี	และมี 
ขนาดผลที่ใหญ่ขึ้นด้วย	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิชาญ	บ�ารงุยา
วัน เดือน ปีเกิด :	 16	มกราคม	2509
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร	
ที่อยู่ :	 เลขที่	6	หมู่	1	ต�าบลโป่ง	อ�าเภอบางละมุง	
  จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์	 :	 06	2956	3629
Facebook		 :	 วิชาญ	บ�ารงุยา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 ให้สร้างศาลาเรียนรู้ขึ้นภายในบริเวณบ้านของตนเอง	 เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สนิค้าเกษตรอ�าเภอบางละมงุ	เพือ่ใช้เป็นศนูย์กลางการเรยีนรู	้เผยแพร่	พบปะระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเกษตรกร 
ภายในพื้นที่	รวมถึงเปิดให้เกษตรกรท่านอื่นๆ	ได้เข้าศึกษากระบวนการท�างานของตนเอง	หากมีประโยชน์จะได้น�าไป 
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

“ ต้องการยกระดับอาชีพเกษตรกรรม ให้ดูดีขึ้นในสายตาของสังคม 

ยกระดับฐานะของเกษตรกรให้มีความมั่นคง เลี้ยงตนเองได้จาก

อาชีพนี้ พัฒนาให้ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ตนท�ามีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 

มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝันให้ไกลไปให้ถึง ”
■

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	 มีการน�าความรู้ใหม่ๆ	 มาปรับใช้อยู่เสมอ	 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรของตนให้ได ้
ผลผลิตสูง	มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ
 2) การจัดการผลผลิต :	ช่วงสินค้าราคาตกต�่า	มีการน�าผลผลิตไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า	เช่น	ท�าขนม	เป็นต้น
 3) การจัดการด้านการตลาด :	มีแหล่งรับซื้อหลายช่องทาง	ลดความเสี่ยงเรื่องการผูกขาดราคา

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 เป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 ชอบใฝ่หาความรู้	 มักจะเข้าไปอบรมในเร่ืองต่างๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อให้ได้ความรู้	 
กระบวนการคดิ	มาปรับใชใ้นพืน้ที่ของตนเอง	รวมถงึได้รู้จักบคุคลทีห่ลากหลายเป็นการเปิดโลกทศัน์และได้เครอืข่าย 
ธุรกิจอีกด้วย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดตราด

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ใช้หัวใจของเกษตรชีวภาพ	3	ข้อ
	 เลี้ยงดินให้ดินเล้ียงพืช	 ปรุงอาหารเลี้ยงดิน	 และห่มดิน	 จะช่วยลดต้นทุนการผลิต	 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นปีละ	 
100	 กิโลกรัมต่อไร่	 ปลอดภัยจากสารพิษ	 สารเคมี	 ผลผลิตออกต้นฤดู	 และมีผลโต	 ช่อยาว	 รสหวานเป็นธรรมชาต	ิ 
ผลผลิตเก็บไว้ได้นาน	การเปลี่ยนแป้งเป็นน�้าตาลเร็วกว่าปกติ	รสชาติหวานประทับใจ	ช่อเดียวกันจะสุกใกล้เคียงกัน

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	ผลิตตามแบบเกษตรอินทรีย์
 2) การจัดการผลผลิต :	มีการจ้างแรงงานในชุมชนในการตัดแต่งทรงพุ่ม
เก็บผลผลิต	คัดเกรด	ก่อนส่งจ�าหน่าย
 3) การจัดการด้านการตลาด : 
  ■  ส่งให้แผงรับซื้อ
  ■  ส่งให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์
  ■  บรรจุกล่องส่งขายให้ลูกค้า
	 	 	 ที่โทรศัพท์มาสั่งหรือสั่งทาง	Line
  ■  บรรจุกล่องส่ง	EMS
  ■  บรรจุกล่อง	ส่ง	Kerry	express

ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต กูลพฤกษี
วัน เดือน ปีเกิด :	 31	พฤษภาคม	2501
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาพืชศาสตร์
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ :	 เลขที่	230/1	หมู่	6	ต�าบลเขาสมิง	อ�าเภอเขาสมิง	
  จังหวัดตราด
โทรศัพท์	 :	 08	9098	6075
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการ	 “เศรษฐกิจพอเพียงสู่รากหญ้า	 
ประชาเป็นสุข”	งบประมาณจากชมรมคนรักในหลวง
	 บรรยายความรู ้	 “หลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง”	 
หน่วยงานต่างๆ	เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย	และฝึกปฏิบัติ
	 คณะดูงานจากหน่วยงานต่างๆ	 ทั่วประเทศเข้าเรียนรู้	 ศึกษาดูงาน	 
ฝึกปฏิบัติ	

“ เป็นเกษตรกรมืออาชีพมีความมุ่งมั่น ตั้งใจต้องการผลิต

อาหารปลอดภัย ท�าเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาแนวคิด

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมในระดับครัวเรือน

สานต่องานของพระราชาให้เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อแทนคุณแผ่นดิน ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา	 พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ	 และถ่ายทอดองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 ตลอดไป	 
เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลต่อ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ ปรับเปลีย่นจากการท�าเกษตรเชิงเดีย่วเป็นเกษตรผสมผสานและท�าร่องปลกูแบบลกูฟกูเพือ่การประหยดัน�า้
 ■	 การให้น�า้แบบร่องลกูฟกูเพือ่การประหยดัน�า้และสามารถทีจ่ะให้น�า้และงดน�า้ตามความต้องการของพชื	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	ผลิตพืชผสมผสานเพื่อให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มีพืชหลากหลายชนิดและให้ผลผลิตได้ออกจากฟาร์มตลอดปี
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ผลผลิตมีผู้รับที่หน้าฟาร์ม	และขายส่งให้ลูกค้ารายใหญ่

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ภูงามเงิน
วัน เดือน ปีเกิด : 21 กันยายน 2509
การศึกษา : ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรรม
สถาบันการศึกษา :	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ที่อยู่ : เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านนากุง ต�าบลเขาพระนอน 
	 	 อ�าเภอยางตลาด	จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์	 : 08 9614 9261
ID Line  : Bonmee Bonmee
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เป็นสถานทีศ่กึษาดงูานเกษตรกรผูส้นใจและเครอืข่าย	การสาธติให้ชม 
เพื่อให้เกษตรกรน�าไปปฏิบัติรวมทั้งเป็นวิทยากรให้หน่วยงานและผู้สนใจ

“ ส�ำนึกในวิถีของเกษตรกร รักและห่วงแหนในอำชีพ

และแผ่นดินของบรรพบุรุษ มีเจตนำที่จะส่งต่ออำชีพกำรเกษตร

เพื่อให้ลูกหลำนต่อไป ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ	 องค์กรเอกชน	 เครือข่าย	 การแสวงหาความรู้ทางสื่อออนไลน์	 
การเดินทางศกึษาดูงานสถานท่ีต่างๆ	เพือ่น�ามาพฒันาฟาร์ม	การร่วมเครอืข่ายในพืน้ทีแ่ละในเครอืข่าย	Smart	Farmer	 
ระดับจังหวัด

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดเลย

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 มีการริเริ่มท�าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 ซึ่งประสบภาวะผันผวนกับความไม่แน่นอนของราคา	 
โดยได้สนใจ	ศกึษา	รบัความรูแ้ละน้อมน�าเอาพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลที	่9	คอืการท�าการเกษตรทฤษฎใีหม่	ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง	มาค่อยๆปรับใช้ภายในฟาร์ม	โดยมีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์และมีการท�ากิจกรรมที่สร้างรายได้หลัก 
ในฟาร์ม	 คือ	 การเพาะเห็ดนางฟ้า	 ซึ่งได้พัฒนาจากการใช้มือท�าก้อนเห็ด	 เป็นการใช้เครื่องจักร	 เครื่องผสมและมีหม้อนึ่ง 
ความดันไอน�้า	 ท�าให้สามารถผลิตได้มากเพียงพอกับความต้องการของตลาด	 
และมกีารผลติปุย๋อนิทรย์ี	ตราหมอดนิ	ซึง่ใช้วสัดเุหลอืใช้ภายในฟาร์มผลิตใช้เอง 
และจ�าหน่าย	รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตหลักในฟาร์ม	คือ	 เห็ดนางฟ้าให้เป็น 
แหนมเหด็	น�า้พรกิเหด็	น�า้เหด็สามอย่าง	เพิม่มลูค่าสนิค้าและสร้างรายได้เสรมิ 
ให้ฟาร์มได้เป็นอย่างดี	
 ■	 ก้อนเห็ด	 :	 หลังจากใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิต	 สามารถ 
ผลิตได้	 860	 ก้อนต่อช่ัวโมง	 เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนซึ่งได้เพียง	 
400	ก้อนต่อชั่วโมง	 	
 ■	 ปุย๋อนิทรย์ี	:	หลงัจากน�าเครือ่งอดัเมด็มาใช้ในการผลติ	สามารถ 
ผลิตได้	1500	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนซึ่งได้เพียง	 
300	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 	

ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี
วัน เดือน ปีเกิด : 20 มิถุนายน 2508
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	
  อ�าเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 3 ต�าบลกาดข่า อ�าเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โทรศัพท์	 : 08 6220 6323
E-mail		 :	 Intarachaisri_8421@hotmail.com
ID Line  : 086-2206323 
Facebook	 : เฉลิมชัย อินทรชัยศรี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นศูนย์เรียนรู้การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่	 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่	9	โดยมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่	ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	การท�าเกษตรอินทรีย์	 
ให้กับเกษตรกรทัว่ไป	กลุม่เกษตรกรรุ่นใหม่	(Young	Smart	Farmer)	กลุม่ยวุเกษตรกร	และบคุคลผูส้นใจทัว่ไป	เข้ามาศกึษาดงูาน 
อย่างต่อเน่ือง	และมีการออกตดิตามแปลงเย่ียมเยียนเกษตรกรในพืน้ทีท่ีเ่ข้ามาศกึษาดงูาน	เกดิการขยายผลในการท�าการเกษตร 
รูปแบบนี้มากมายในชุมชน

“ เพื่อสร้ำงครอบครัว กินอิ่ม นอนอุ่น มีองค์ควำมรู้ที่ประสบ

ควำมส�ำเร็จ ถ่ำยทอดขยำยผลควำมส�ำเร็จให้ผู้ที่สนใจทั่วไป”
■

 ■	 การผลติพชืแบบเกษตรอนิทรย์ี	:	ใช้ปุย๋อนิทรย์ีทีผ่ลติใช้เอง	สามารถ 
ลดต้นทนุการใช้สารเคมลีง	มรีายได้เพิม่ขึน้และลดการจ่ายตลาด	เน่ืองจากมอีาหาร 
ทุกอย่างในฟาร์ม	 ทั้งข้าว	 พืช	 และสัตว์	 พอเพียงบริโภคในครัวเรือนและ 
เหลือจ�าหน่าย	มีอาหารปลอดภัยรับประทาน	สุขภาพแข็งแรง	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี	มีคุณภาพในการท�าก้อน 
เช้ือเหด็,	ปุย๋อนิทรีย์	รวมท้ังไม่มกีารใช้สารเคมใีนการผลติพชืเป็นการท�าการเกษตรอนิทรย์ี 
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ปัจจุบันเปิดเป็น 
ศนูย์เรยีนรูใ้ห้ผู้สนใจได้เข้ามาศกึษาดงูานอย่างแพร่หลาย	จนสามารถประกวดได้รบั 
รางวัลชนะเลิศที่	1	ระดับจังหวัด	สาขาเกษตรทฤษฎีใหม่	จากส�านักงานกปร.
 2)	 การจดัการผลผลิต	:	จดัการผลผลติอย่างเป็นระบบ	มหีบีห่อ	บรรจภุณัฑ์ 
ท่ีสวยงาม,	มกีารแปรรปูเหด็เป็นผลติภณัฑ์หลากหลาย	เช่น	แหนมเหด็	น�า้พรกิเหด็	 
น�้าเห็ดสามอย่าง	 และการท�าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบใช้เองภายในฟาร์มและ 
ผลิตเพื่อจ�าหน่าย
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 ลูกค้ามาจากผู้เข้ามาศึกษาดูงาน/ 
กลุ่มเครือข่าย/ตลาดในชุมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 ปัจจบัุน	ก�าลงัศกึษาหลกัสตูร	ศาสตร์พระราชา	มลูนธิชัิยพฒันา	มกีลุม่เครอืข่าย 
ได้เข้ามาศกึษาดงูาน	ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้และช่วยพัฒนาองค์ความรูแ้ละการเข้าร่วม 
ประชุม	อบรม	สัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	 
(Smart	 Farmer)	 ปี	 2560	 จากส�านักงานเกษตรอ�าเภอหนองหินและส�านักงาน 
เกษตรจังหวัดเลย	 ท�าให้มีเครือข่าย	 Smart	 Farmer	 ทั้งระดับอ�าเภอและจังหวัด	 
รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์กลุ่ม	 Smart	 Farmer	 
จังหวัดเลย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดมหาสารคาม

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การท�ามันหมักยีสต์เพ่ือใช้ในการเล้ียงสัตว์	 เช่น	 เลี้ยงไก่ไข่	 ไก่เนื้อ	 ไก่งวง	 เป็ด	 เลี้ยงโค	 –	 กระบือ	 สามารถ	 
ลดต้นทนุค่าอาหารสัตว์ได้ประมาณ	30-40	%	ท�าให้สตัว์มสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง	มกีารเจรญิเติบโตทีดี่ส่งผลต่อ	อตัราแลกเนือ้ 
ที่สูงมีผลก�าไรจากการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
 ■	 การเพาะพันธุ์เพกาต้นเตี้ย	ด้วยวิธีช�ารากเพื่อจ�าหน่ายสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและจ�านวนมาก	ข้อดีคือต้นกล้า 
สมบูรณ์แข็งแรงโตไวน�าไปปลูกแล้วไม่กลายพันธุ์	
 ■	 การท�าน�้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆเพื่อใช้ในการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการท�า 
การเกษตรแบบผสมผสาน	ปลูกพืชหมุนเวียนช่วยรักษาหน้าดินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	มีการด�าเนินกิจกรรมโดยอาศัยแรงงานในครัวเรือน	มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	 เน้นการท�าการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิต 
ตกต�่า	การวางแผนผังการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้เกื้อกูลต่อกัน	เช่น	การเลี้ยงไก่สามารถ 
น�ามูลไก่มาเป็นอาหารปลา	การน�ามูลโค	–	กระบือ	มาลงบ่อพันธุ์ลูกปลาเพื่อให้เกิดแพลงก์ตอนเป็นอาหารลูกปลา	 
และน�ามูลสัตว์มาท�าปุ๋ยหมกัเพ่ือใช้ในการเพาะปลกูพืชปรับปรงุบ�ารงุดนิ	และการเตรยีมดนิเพือ่เพาะซ�ากล้าไม้ 
เพื่อจ�าหน่าย	 การท�านาข้าวนาปีผลผลิตที่ได้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่ายวัสดุเหลือใช้	 เช่น	 
ฟางข้าวก็สามารถน�ามาเลี้ยงสัตว์ได้อีก	 เน้นการท�าการเกษตรอินทรีย์	 ลด	 ละ	 เลิก	 การใช้ปุ๋ยเคมี 
และสารเคมีในการท�าการเกษตร

ชื่อ-นามสกุล :	 นายไพบูลย์	พุฒเขียว
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	กรกฎาคม	2507
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ	ต�าบลหนองบอน	
	 	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ : เลขที่ 140 หมู่ 17 บ้านนาสีนวน ต�าบลนาสีนวน 
	 	 อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์	 : 08 8321 7126
ID Line  : 082-3053296
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2558-2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
74



	 เกิดศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้านนาสนีวนเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู	้การท�าการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
และเกษตรกรทั่วไปเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกอบอาชีพ	 ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ	 ต่อไป 
ในการสร้างงานสร้างอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

“ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร และสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว

สำมำรถอยู่ดีกินดี พึ่งพำตนเองได้ ใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่ำสูงสุด พร้อมรักษำไว้ซึ่งอำชีพของบรรพบุรุษ เพื่อประยุกต์ใช้

นวัตกรรม น�ำไปสู่กำรพัฒนำอำชีพกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ”
■

 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 เนื่องจากก่อนการผลิต 
มีการวางแผนท่ีดีเพื่อให้ผลผลิตการเกษตรมีออกจ�าหน่ายตลอดทั้งป	ี 
เช่น	 การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษต้องศึกษาว่าผักแต่ละชนิดจะมี 
ราคาดช่ีวงเดอืนไหนต้องท�าการเพาะปลกูให้ตรงตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค	 
การเพาะพันธุ์ลูกปลาเพื่อจ�าหน่ายดูความเหมาะสมตามฤดูกาลและตลาดลูกค้า	การเพาะพันธุ ์
ต้นไม้เพ่ือจ�าหน่ายต้องท�าตลอดเนือ่งจากตลาดมคีวามต้องการมาก	ส่วนเป็ดและไก่ทีเ่ลีย้งไว้สามารถจ�าหน่าย 
ได้ตลอด	ส่วนพืชผักต่างๆน�าไปขายที่ตลาดมีรายได้เข้าครอบครัวเป็นประจ�าทุกวัน
	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	:	การจดัการด้านการตลาดสามารถจ�าหน่ายผลผลติทางการเกษตรในแปลงได้ตลอด 
เนื่องจากมีการวางแผนการเพาะปลูก	 การเพาะพันธุ์ลูกปลา	 การเพาะช�ากล้าไม้	 การเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 
พืชผักปลอดสารพิษต่างๆก็น�าไปขายท่ีตลาดมีรายได้เข้าครอบครัวเป็นประจ�าทุกวัน	 มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรอย่างน้อยไม่ต�่ากว่าวันละ	1,000	บาท

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 เข้ารับการอบรมจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอกันทรวิชัย	และส�านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ในหลักสูตร	ต่างๆ	 
เพื่อเกิดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การประกอบอาชีพการเกษตร	 ศึกษาค้นคว้าจากต�าราและอินเตอร์เน็ต	 มีโอกาส 
เข้าร่วมการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ	 และหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง	 ให้เกิดการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
และการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร	และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดบึงกาฬ

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 เดิมนั้นได้ท�าการเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้ว	โดยการปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก	และมีการเลี้ยงไก่ประดู่ด�า	ไก่งวง	 
เป็ด	กบในกระชัง	หมูป่า	ใต้ร่มเงาสวนยาง	ซึง่สร้างรายได้เป็นอย่างดีเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว	เมือ่ปี	2558	ทีผ่่านมานัน้	มโีอกาสได้เข้า 

อบรมโครงการพลงัปัญญา	จดัโดยมลูนธิิมัน่พัฒนา	มุง่เน้นการสร้างปัญญาให้กบัผู้น�าชมุชน	เกดิปรับเปลีย่นกระบวนการ 
คดิให้ทนัสมยั	คดินอกกรอบ	มคีวามคดิทีส่อดคล้องกับหลกัเหตุและผล	หลงัจากทีไ่ด้อบรมกับโครงการพลงัปัญญา	 

เป็นเวลา	2	ปี	 จึงมีแนวคิดที่จะท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 ในรูปแบบ	“สวนป่าในสวนยาง”	 ได้แนวคิด 
ริเริ่มมาจากการสังเกตป่า	 ซึ่งมีพรรณไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันได้โดยเก้ือกูลซึ่งกันและกัน	 

ซึ่งการปลูกไม้ป่านั้น	เสมือนเป็นการฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร	เมื่อวันเวลา 
ผ่านไปต้นไม้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ	 สามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าได้นานัปการ	 ไม่ว่าจะเป็น	 
ปลูกพืชใต้ร่มเงาสร้างมูลค่าได้	 เนื้อไม้สร้างมูลค่าได้	 หรือจะเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานก็ได	้ 
แม้กระทั่งพื้นดินก็มีเห็ดให้เก็บกินได้	ที่ส�าคัญยังช่วยโลกเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น	
  ■	 ใช้ไก่ตดัหญ้า	เริม่มาจากสงัเกตเหน็ไก่ก็มนิีสยัชอบคุย้เข่ีย	จงึลองหว่านเมลด็ข้าวสาร 
ลงไปบริเวณท่ีมีหญ้าขึ้น	 (ท่ีต้นไม่สูงมาก)	 ปรากฏว่าฝูงไก่ช่วยกันคุ้ยเขี่ยหาเมล็ดข้าว	 ท�าให ้
ต้นหญ้าบริเวณนั้นโค่นล้มลง	เมื่อเวลาผ่านไปหญ้าก็จะแห้งตายไปเอง	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายคณภรณ์	โสข�าโชคอนันต์
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	พฤษภาคม	2512
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ :	 เลขที่	207	หมู่	5	บ้านก�าแพงเพชร	
	 	 อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์	 : 08 8573 4298
ID Line : 0885734298
Facebook	 :	 คณภรณ์	โสข�าโชคอนันต์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	 หน่วยงานราชการเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองการท�าการเกษตรผสมผสาน 
ร่วมกับสวนยาง	และจ�าหน่ายพันธ์ุสตัว์ให้คนในชมุชนในราคาถกู	เพือ่ส่งเสรมิให้คนในชมุชนมอีาชีพและรายได้	พร้อมทัง้ติดตาม 
ไปให้ค�าแนะน�าเยี่ยมเยียนผู้ที่ซื้อพันธุ์สัตว์ถึงบ้าน

“ ท�ำหลำยอย่ำงให้เหมือนท�ำหนึ่งอย่ำง กลมกลืนกับธรรมชำติ 

อย่ำฝืนธรรมชำติ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงป่ำในสวนยำง 

เป็นสมบัติให้ลูกหลำนและแผ่นดิน ”
■

 ■	 สร้างหน้าดินให้ต้นไม้	 จากการที่มีแนวคิดจะสร้าง	 
“สวนป่าในสวนยาง”	จึงได้ลองวิธีสร้างหน้าดินให้ต้นไม้	 โดยการน�า 
วัสดุที่ไม่มีประโยชน์	 คือ	 ยางรถยนต์เก่า	 มาวางกลางร่องสวนยางและ 
ผสมดินปลูกลงไปให้เต็มยางรถ	 แล้วปลูกกล้าไม้ป่าลงไป	ปรากฏว่ากล้าไม	้ 
ไม่ตาย	 จึงเพิ่มปริมาณยางรถปลูกพันธุ ์ไม้ป่าและพืชที่ปลูกในร่มเงาได้อีก 
หลากหลายชนิด	จนเต็มร่องกลางสวนยาง	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	: 
  ■	 ทุกกิจกรรมการผลิตเน ้นการผลิตที่ปลอดสารเคมี	 
ผลิตอาหารสัตว์และน�้าหมักชีวภาพใช้เอง	 เน้นปลูกพืชที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาได	้ 
และมีผลผลิตจ�าหน่ายได้ในราคาสูง
 2)	 การจัดการผลผลิต	: 
  ■	 รายได้หลักได้มาจากการขายยางก้อนถ้วย	 ส่วนการท�า 
ปศุสัตว์ก็สามารถท�าได้อย่างดีเช่นกัน	 โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต	 เช่น	 
ปลูกหญ้าเนเปียเป็นอาหารสัตว์	 และผลิตน�้าหมักใช้ผสมในอาหารสัตว์	 ท�าให้ 
สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง	เจริญเติบโตเร็ว	และต้านทานโรค
  ■	 มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่งวง	 และหมูป่า	 ที่แข็งแรงไว ้
รุ่นต่อรุ่นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	: 
  ■	 จ�าหน่ายให้คนในชมุชน	พ่อค้าคนกลางมารบัซือ้ผลผลติถึง 
ในสวน	จ�าหน่ายให้ผู้ทีม่าศกึษาดงูาน	และอพัเดทภาพถ่ายกจิกรรมและผลผลติ 
บน	Facebook	และ	Group	Line	อย่างสม�่าเสมอ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	พ่อค้า	และผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมกิจการ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดมุกดาหาร

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับงานที่ท�าเพราะจะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เช่น	การปลูกมะนาวในท่อ	การให้น�้าระบบ	
มินิสปริงเกอร์	และลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	ผลิตแบบผสมผสานสามารถลดความเสี่ยงด้านต่างๆ	ลงได้
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มองตลาดไว้ล่วงหน้า	วางแผนการผลิตตามตลาด
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ใช้การตลาดน�าการผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

และการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิก	Young	Smart	Farmer	
ด้วยกันทั้งภายในจังหวัดล่างจังหวัด	รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต

ชื่อ-นามสกุล :	 นายพร้อมพงษ์	ค�ามุงคุณ
วัน เดือน ปีเกิด : 16 กันยายน 2530
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 1 ต�าบลหนองบัว อ�าเภอดงหลวง 
  จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์	 : 09 4268 7624
E-	mail		 :		pong_nuy_ttt@hotmail.com
ID Line  :	 Pong_nuy
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียงและต่างจังหวัด

“ วำงแผนกำรผลิต และใช้กำรตลำดน�ำกำรผลิต ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 จัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จ�ากัดให้มากที่สุดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการผลิต	 
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการผลิตในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	มีกิจกรรมหลากหลายแบบผสมผสาน
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มีการวางแผนการผลิตและการตลาด
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ส่งสนิค้าคณุภาพด	ี(ผลติภณัฑ์อนิทรย์ี)	ตามห้างสรรพสนิค้า	ซปุเปอร์มาร์เกต็

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ	จากวารสารด้านการเกษตร	โทรทัศน์	อินเตอร์เน็ต	และสื่อต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล : นายชัยภัทร ตั้งหลัก
วัน เดือน ปีเกิด : 24 เมษายน 2522
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : เลขที่ 166 หมู่ 4 ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ 
	 	 จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์	 : 09 5789 4416
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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“ เป็นอำชีพที่มีควำมอิสระ และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้พอมีพอกิน 

มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน โดยลดกำรพึงพำปัจจัยภำยนอก

ที่ไม่มีควำมจ�ำเป็น ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 ■	 เป็นปราชญ์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์	และเป็นจุดเครือข่าย
ของศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ของต�าบล	
และเป็นจุดศึกษาดูงานและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรที่สนใจ
 ■	 ได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการ	Smart	Farmer	จังหวัดร้อยเอ็ด
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดหนองบัวล�าภู

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์สูบน�้าจากสระกักเก็บน�้ามาใช้ส�าหรับให้น�้าแก่พืชที่ปลูกในแปลง 
ตลอดปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านนี้	 และที่ส�าคัญสามารถขายน�้าให้แก่แปลงเกษตรกรที่อยู่รอบข้างเป็นการเพิ่มรายได้ 
อีกทางหนึ่ง
 ■	 การวางแผนการจัดการน�้าเพื่อการเกษตรตลอดปี	 โดยการขุดลอกคูน�้ารอบแปลง	 และการขุดสระน�้า 
เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเกษตร	เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 วางแผนการใช้น�้าให้ได้ตลอดท้ังปี	 มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในแปลง	 เช่น	 
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย	การเลี้ยงวัวเพื่อเอาขี้มาปุ๋ยใช้ในแปลง	การท�าน�้าส้มควันไม้	เป็นต้น
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	โดยการวางแผนการผลิตพืชและสัตว์ให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ขายผลผลิตที่แปลง	โดยจะมีผลผลิตไว้ขายตลอดปีและมีหลากหลายชนิด	 
เช่น	เห็ดฟางในกองเตี้ยและในตะกร้า	ปลา	กบ	ไก่ไข่	เป็ด	หมู	ผักชนิดต่างๆ	กล้วย	ฝรั่ง	เป็นต้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุรินทร์	โกกอุ่น
วัน เดือน ปีเกิด :	 28	กุมภาพันธ์	2496
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	
  อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู
ที่อยู่ :	 เลขที่	16	หมู่	3	บ้านโนนไหม	ต�าบลโนนเมือง	
  อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู
โทรศัพท์	 : 08 5466 5194
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เป็นศูนย์เรียนรูด้้านพลงังานทางเลอืกโดยการใช้พลงังานแสงอาทติย์ 
ของอ�าเภอนากลาง	และศูนย์เรียนรู้ด้านประมงของอ�าเภอนากลาง

“ กำรท�ำกำรเกษตรผสมสำน จนสำมำรถปลูกพืช

สร้ำงรำยได้ รำยวัน รำยเดือน รำยปี ตำมที่ตั้งใจไว้ภำยในสวน

จึงท�ำให้ครอบครัวมีควำมสุขและยังสำมำรถแบ่งปันควำมสุขนั้นไปยัง

พี่น้องเกษตรกรด้วยกัน โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรใกล้เคียง

และเกษตรกรที่มีควำมสนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนได้ ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 เปิดใจพร้อมรับการอบรม	 ศึกษาดูงานด้านการเกษตรจากหน่วยงาน 
ราชการเพื่อเพิ่มเติมความรู้	และศึกษาองค์ความรู้ด้านการจากวิทยุ	โทรทัศน์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดอุดรธานี

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ลดต้นทุนการผลิตข้าว	และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม	50	–	100	กิโลกรัมต่อไร่
 ■	 การปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวโดยใช้การไถกลบตอซัง	การปลูกต้นโสน	
 ■	 การผลติปุ๋ยน�า้หมักชวีภาพ	สมนุไพรไล่แมลงและปุย๋หมกัใช้เอง	โดยใช้วตัถดุบิทีเ่หลอืใช้จากแปลงเกษตร 
เพื่อลดต้นทุน	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	การเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	 
การปลูกโสนเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน	การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดินและ 
ลดต้นทุนการผลิต	การก�าจัดปริมาณแมลงวันทองด้วยการใช้กับดัก	การส�ารวจ 
ระบบนิเวศแปลงข้าว	แปลงเรียนรู้	เรื่อง	การปลูกข้าว	จ�านวน	2	แปลง
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	พื้นที่ทั้งหมด	จ�านวน	27	ไร่	แบ่งได้ดังนี้
  ■ กิจกรรมด้านพืชมีพ้ืนที่	 27	 ไร่ต่อตารางวา	 :	 ข้าว	 กข.6	 
จ�านวน	17	ไร่	ข้าวเจ้า	กข.15	จ�านวน	10	ไร่
  ■	 กิจกรรมด้านประมง	(ปลากินพืช)	มีพื้นที่	1	ไร่ต่อตารางวา
  ■	 กิจกรรมด้านปศสุตัว์	มพีืน้ท่ี	10	ตารางวา	ไก่พืน้บ้าน	50	ตวั
  ■	 กิจกรรมด้านการรวมกลุ่มเชื่อมโยงตลาดและเครือข่ายร่วม 
บูรณาการศูนย์ข้าวชุมชน	ฉางข้าวรับซื้อข้าวของกลุ่มทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล :	 นายเฉลียว	มะลิวัลย์
วัน เดือน ปีเกิด : 5 เมษายน 2496
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนหนองหานวิทยา	จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	25	หมู่	3	ต�าบลค้อใหญ่	อ�าเภอกู่แก้ว	
	 	 จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์	 : 09 4473 8455
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกร	และ	Smart	 Farmer	ต้นแบบ	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ 
ในการผลติเมล็ดพนัธุข้์าวได้รบัการรบัรองคณุภาพจากศูนย์เมล็ดพนัธ์ข้าวจากกรมวชิาการเกษตร	และใบรบัรองคุณภาพ	 
GAP	พร้อมให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจด้านท�านา	การท�าปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	การท�าสมุนไพรไล่แมลง	เป็นหมอดินอาสา 
ผู้เชี่ยวชาญทุกสูตรในการท�า	 พ.ด.	 ลดการใช้สารเคมีในไร่นา	 ลดต้นทุนการผลิต	 และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน

“ สร้ำงฐำนะควำมมั่นคงให้กับครอบครัว ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำว

เพื่อใช้ในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง น�ำประสบกำรณ์จำกกำรท�ำนำ

มำประยุกต์ใช้ และค้นคว้ำทดลอง จนกว่ำจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ลดต้นทุน ลดค่ำใช้จ่ำย แต่เพิ่มผลิต เพิ่มรำยได้ ”
■

	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 การรวมกลุ่มเชื่อมโยงตลาดและ 
เครือข่ายร่วมบูรณาการ	ศูนย์ข้าวชุมชน		ฉางข้าวเพื่อรับซื้อข้าวของกลุ่มทั้งหมด	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 มีการประสานงานกับเครือข่าย	 :	 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี,	 องค์การ 
บรหิารส่วนต�าบลค้อใหญ่,	ส�านกังานเกษตรอ�าเภอกูแ่ก้ว,	ศนูย์การศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)อ�าเภอกู่แก้ว,	ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	สาขากู่แก้ว,	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบล	(ศบกต.)	ค้อใหญ่	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดหนองคาย

ด้านการผลิตข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 การเพาะกล้าในถาดหลมุเพือ่ท�านาโยน	สามารถลดต้นทนุในการท�านาได้เป็นอย่างด	ีจากเดมิ	ต้นทนุการผลิต	 
ประมาณ	 2,200	 บาทต่อไร่	 แต่ถ้าเพาะกล้าในถาดหลุมแบบนาโยนต้นทุนประมาณ	 1,600	 บาทต่อไร่	 สามารถ 
ลดต้นทุนได้	 600	 บาท	 ต่อไร่	 ซึ่งแต่ก่อนจะจ้างแรงงานคนตกกล้า	 แต่ในปัจจุบันใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยลง	 ใช้เวลา 
ในการเพาะกล้า	ประมาณ	10	วัน	สามารถโยนกล้าได้เลย	และยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและแมลง	ไม่ใช้สารเคมี 
และยาฆ่าแมลง	 ซึ่งจะใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�าจัดโรคและแมลง	 ท�าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น	 จากเดิม	 
800	 กิโลกรัมต่อไร่	 เป็น	 1,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตราต่อไร่ที่สมบูรณ์	 ปริมาณในการแปรรูป 
ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	และท�าให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 เป็นกระบวนการผลิตแบบนาประณีต	 
โดยวิธีการเพาะกล้าในถาดหลุม	ต้นกล้าเจริญเติบโตดีและแตกกอข้าวได้เร็ว	 
เช่น	 ถ้าปักด�า	 ปกติจะประมาณ	 2-3	 วัน	 ต้นกล้าจะฟื้น	 แต่ถ้าใช้แบบถาด 
เพาะกล้าจะใช้เวลาประมาณ	4	ชัว่โมง	ต้นข้าวจะตัง้ตวัได้แล้ว	มกีารคดัพนัธ์ปน	 
และตรวจดูโรคและแมลงอย่างสม�่าเสมอ	 การให้น�้าและปุ๋ยในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุระพงค์	ผุดผ่อง
วัน เดือน ปีเกิด :	 7	ธันวาคม	2505
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย
ที่อยู่ :	 เลขที่	25	หมู่	8	ชมุชนบ้านศรีชมพู	ต�าบลน�้าโมง	
	 	 อ�าเภอท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์	 : 08 5085 4193
ID Line  :	 Surapong258
Facebook		 :		https://www.facebook.com/สุระพงค์	ผุดผ่อง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	ปี พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ■	 แนะน�าความรูแ้ละวชิาการ	แนะน�าพนัธุข้์าวทีเ่หมาะสมในพืน้ที	่
ให้กับชุมชน	ซึ่งท�าให้ชุมชนมีข้าวพันธุ์ดีใช้ในชุมชน
 ■	 เป็นวิทยากรเกษตรกรให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ	ท�าให้เกิด
การบูรณาการระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร
 ■	 เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน	 และมีเกษตรกรมา
ศึกษาดูงานเพื่อน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง	 ท�าให้เกิดเครือข่ายการผลิต
ข้าวพันธุ์ดีใช้ในชุมชนต่อไป	

“ กำรเพำะกล้ำในถำดหลุมแบบนำโยน ต้องกำรเน้นให้ข้ำวมีคุณภำพดี ไม่มีเมล็ดพันธ์ข้ำวอื่นปน 

ท�ำให้รำคำเมล็ดพันธุ์ข้ำวสูงขึ้น และเพื่อต้องกำรเผยแพร่กำรผลิตรูปแบบนี้ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรทั่วไป 

และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรประกอบอำชีพในชุมชน สมกับค�ำว่ำ ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ”
■

 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ท�าความสะอาดเมล็ด 
พันธุ์ข้าวเพื่อส่งให้ศูนย์วิจัยข้าวตรวจสอบสายพันธุ์ข้าว 
ในการท�าเมลด็พนัธุข้์าวต่อไป	หลังจากนัน้	ถ้าตรวจสอบผ่าน 
ตามขั้นตอนแล้วจะบรรจุกระสอบจ�าหน่าย	 เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ในราคากิโลกรัมละ	 24	 บาท	 ท�าให้มีราคาสูงถ้าเปรียบเทียบกับ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นๆ	ซึ่งมีราคาประมาณกิโลกรัมละ	5	–	6	บาท
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	มีการศึกษาตลาดของผู้บริโภค 
ว่าต้องการอย่างไร	 แบบไหนบ้าง	 ก็จะด�าเนินการผลิตตามความต้องการของ 
ผูบ้ริโภค	เช่น	พนัธ์ุข้าว	กข	6	มีความสงู	ล้มง่ายจะท�าให้เกดิความเสยีหายในการเก็บเกีย่ว	 
จึงได้น�าพันธุ์ข้าว	กข	6	พันธุ์เตี้ยจากศูนย์วิจัยข้าวหนองคายที่มีล�าต้นเตี้ย	 ไม่หัก	 ไม่ล้ม	และเป็น 
พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดี	 น�ามาทดลองปลูกในพื้นที่ตนเอง	 เมื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจึง 
ด�าเนินการผลิตในปีถัดไป	เพื่อจ�าหน่ายและจ่ายแจกทั้งเกษตรกรในพื้นที่และต่างพื้นที่	และน�าไปปลูกและขยายพันธุ ์
ต่อไป	 ส�าหรับตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปจ�าหน่ายให้	 และเกษตรกรทั่วไปทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่จะมาซื้อ 
พันธุ์ข้าวเพื่อน�าไปปลูก

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาดูงาน	 อบรมหาความรู ้และวิชาการใหม่ๆ	 จากหน่วยงานภาครัฐ	 และค้นหาข้อมูลความรู ้ 
ทางอินเตอร์เนต็	เพือ่ศกึษาข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่น�ามาประกอบในการด�าเนนิการผลติเมลด็พนัธุข้์าว	 
ในส่วนการเชื่อมโยงเครือข่ายมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนด�าเนินการผลิตในโอกาสต่อไป

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดขอนแก่น

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การผลิตมะม่วงคุณภาพเน้นผลิตนอกฤดูเป็นหลัก	 ประมาณ	 80%	 และผลิตในฤดูประมาณ	 20	%	 โดยใช้ 
สารแพคโคลบวิทราโซลบงัคบัให้ออกนอกฤด	ูโดยวางแผนการผลติให้มผีลผลติหมนุเวียนออกเกอืบตลอดปี	เน้นการผลติมะม่วง 
ที่มีคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการหรือผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกเป็นหลักซึ่งมะม่วงคุณภาพที่ตลาดต้องการมีเง่ือนไข	 ดังนี้	 1.สีผิวสวย	 
2.รสชาติดี	3.	ขนาด	250-600	กรัมต่อผล	4.ไม่มีสารพิษตกค้าง	5.	มีใบรับรอง	GAP	โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น	4	โซน	ดังนี้
	 	 ผลิตมะม่วงก่อนฤดู	เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน	กุมภาพันธ์	-	มีนาคม
	 	 ผลิตมะม่วงในฤดู	เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน	เมษายน	-	พฤษภาคม
	 	 ผลิตมะม่วงหลังฤดูรุ่นที่	1	เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน	สิงหาคม	-	กันยายน
	 	 ผลิตมะม่วงหลังฤดูรุ่นที่	2	เก็บเกี่ยวผลผลิตใน	ตุลาคม	-	มกราคม
	 ซึ่งในแต่ละโซนจะมีการจัดการดูแล	 การจัดการท่ีแตกต่างกัน	 เพื่อท่ีผลผลิตจะได้หมุนเวียนออกตลอดทั้งปีและไม่ม ี
ปัญหาด้านการตลาด	 ซึ่งมะม่วงนอกฤดูขายได้ราคาสูงกว่าในฤดูกาลประมาณ	 3	 เท่า	 โดยราคาจ�าหน่ายช่วงในฤดู	 
เมษายน-พฤษภาคม	ราคา	45-50	บาทต่อกิโลกรัม	และราคาจ�าหน่ายช่วง	สิงหาคม-กันยายน	ราคา	140-150	บาทต่อกิโลกรัม
 ■	 ใช้สารแพคโคลบิวทราโซล	ท�าให้มะม่วงมีผลผลิตตลอดทั้งปี
 ■	 การใช้รถพ่นยาแอร์บัส	(Airbus)	ท�าให้ฉีดพ่นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ■	 การใช้รถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแทนเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กท�าให้ได้งานมากขึ้นใช้เวลาน้อยลง
 ■	 การห่อผลด้วยถุงคาร์บอน	2	ชั้น	ท�าให้ได้มะม่วงผิวสวย	เกรดส่งออกสูงขึ้น	ได้ราคาสูงขึ้น
 ■	 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดท�าให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ■	 การให้น�้าระบบน�้ามินิสปริงเกลอร์	ท�าให้การให้ปุ๋ยและน�้ามีประสิทธิภาพ	
	 	 ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายบุญส่วน	แก้วไพฑูรย์
วัน เดือน ปีเกิด :	 17	มีนาคม	2506
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ :	 เลขที่	27	หมู่	4	บ้านสว่างพัฒนา	ต�าบลหนองแซง	
	 	 อ�าเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์	 : 08 9623 4020
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 หลังจากที่ตนเองประสบความส�าเร็จในการท�าการเกษตรแล้วก็ขยายผล 
ไปสู่ญาติพี่น้อง	 เพ่ือนบ้านในชุมชนใกล้เคียง	 และค่อยๆขยายผลออกไปในระดับ 
ต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 กระทั่งถึงระดับประเทศโดยการเป็นวิทยากรบรรยาย 
ให้ความรูใ้นการผลิตมะม่วงคณุภาพเพือ่การส่งออก	และการท�าตลาดมะม่วงส่งออก

“  ในอนำคตอยำกจะเห็นเกษตรกรทุกสำขำอำชีพท�ำกำรเกษตร

แบบมีกำรพัฒนำตนเอง มีหลักวิชำกำร มีควำมรู้ 

มีประสบกำรณ์ มีกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรท�ำกำรเกษตร 

และบำงครั้งยังต้องอำศัยงำนวิจัยเข้ำมำช่วยจึงจะประสบผลส�ำเร็จ ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 มีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนโดยแบ่งการผลิตออกเป็น	 4	 รุ่น	 โดยมีข้ันตอนการผลิต	 
ดังนี้	(1)ให้ปุ๋ยให้น�้า	(2)	ตัดแต่งกิ่งโปร่ง	(3)	แตกใบอ่อน	(4)	ราดสาร	(5)	สะสมอาหาร	(6)	ดึงดอก	(7)	รักษาดอก	(8)	ตัดแต่งผล	:	 
ไว้ผลช่อละ	1-2	ผลต่อช่อ	(9)	ห่อผล	:	หลงัตดิผล	60-67	วนั	(10)	เก็บเก่ียว	:	หลงัห่อผลแล้ว	45	วัน	เก็บเก่ียวทีค่วามแก่	85-90%
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ช่วงติดผลเล็กๆดูแลรักษาเพลี้ยไฟ	ผลโตเท่าผลมะนาวตัดแต่งผลไว้ผลช่อ	1-2	ผลห่อผล	 
ฉีดยาก่อนห่อผล	 1	 วัน	 ห่อแล้วท�าเคร่ืองหมายและจดบันทึกการห่อผล	 หลังห่อผล	 45	 วันเก็บเกี่ยว	 เก็บเกี่ยวที่ความแก	่ 
85-90%	เก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	หลังห่อผลไปแล้วแจ้งผลห่อให้คณะกรรมการกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูล	ฝ่ายรวบรวม 
ข้อมูลก็จะส่งข้อมูลให้ฝ่ายการตลาด	 ฝ่ายการตลาดก็จะส่งข้อมูลให้กับผู้ส่งออก	 ผู้ส่งออกวางแผนการตลาดต่างประเทศ	 
ท�าให้การตลาดไม่มีปัญหา	กลุ่มมีผู้ส่งออกมารับซื้อผลผลิตทั้งหมด	7	รายและมะม่วงตกเกรดมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต	4	ราย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ในการท�าการเกษตรองค์ความรูเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก	คนทีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ์มากก็จะมโีอกาสประสบความส�าเรจ็ 
สงูมาก	การผลิตมะม่วงคณุภาพเพ่ือการส่งออกศกึษาหาความรูจ้ากชาวสวนมะม่วงด้วยกัน	แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน	 จากการไปศึกษาดูงานที่สวนหลายๆ	แห่ง	 จากนักวิชาการ	 จากผู้ส่งออก	จากการอ่านหนังสือการเกษตรต่างๆ	 
และได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวสวนมะม่วงระดับประเทศ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนครพนม

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ปุ๋ยหมักสูตรเพิ่มความหวานให้กับผลไม้	 โดยการท�าปุ๋ยหมักมูลที่เติมน�้าหมักชีวภาพสูตรที่คิดค้นขึ้นเองและ 
ผสมถ่านชีวภาพ	(ไบโอชาร์)	มาใส่ไม้ผลตั้งแต่รองก้นหลุม	ช่วงก่อนออกดอก	และช่วงหลังการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บ 
ผลผลิตแล้ว	 ซึ่งปุ๋ยหมักที่เติมน�้าหมักชีวภาพและมีส่วนผสมถ่านชีวภาพ	 (ไบโอชาร์)	 ได้จากการน�าเศษกิ่งไม้แห้งจาก 
การตดัแต่งกิง่น�ามาเผาในเตาท่ีออกแบบเฉพาะ	ท�าให้ได้ถ่านทีม่รีพูรนุจ�านวนมาก	ช่วยดดูซบัความช้ืนได้ดี	จงึลดจ�านวน 
รอบของการให้น�า้ลง	อีกท้ังยงัช่วยตรงึและปลดปล่อยธาตอุาหารทีเ่กดิจากการย่อย	สลายโดยจลุนิทรย์ี	ให้อยูใ่นสภาพ 
ทีพ่ชืน�าไปใช้ได้ง่าย	พชืกไ็ด้รบัธาตอุาหารได้ดขีึน้	ส่งผลให้เจรญิเตบิโตแขง็แรงด	ีทนทานต่อโรค	แมลงศตัรพูชื	ผลผลติ 
มีคุณภาพดี(ผลไม้มีรสชาติดี)	ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น	ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต�่าลง	ท�าให้	มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายธนภัทร	สีเมฆ
วัน เดือน ปีเกิด :	 16	มกราคม	2511
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด	จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	125	หมู่	5	ต�าบลท่าค้อ	อ�าเภอเมืองนครพนม	
	 	 จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์	 : 08 4798 7079
ID Line  :  0847987079
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ	 จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 ซ่ึงในแต่ละปีได้ถ่ายทอดองค์ความรู	้ 
ประสบการณ์	 ให้กับคนในชุมชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป	 อีกท้ังยังจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในหมู่บ้าน	 
และต�าบลด้วย

“ พออยู่ พอกิน พอใช้ แบ่งปัน ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	เน้นการท�าการเกษตรแบบปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค	การไม่ใช้สารเคมีก�าจัด
วชัพชืและโรค	แมลงศตัรพูชื	แต่เน้นการป้องกนัก�าจดัโดยชวีวธิ	ีการใช้ปุย๋หมกัทีผ่ลติเองบ�ารงุดนิให้อดุมสมบรูณ์เหมาะ
ส�าหรับพืช	ใส่ใจในการดูแลพืชตั้งแต่เตรียมดิน	ปลูก	ป้องกันก�าจัดโรค	แมลง	การเก็บเกี่ยว	และการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 การเก็บผลผลิตท่ีเหมาะสมกับเวลาการเก็บเก่ียวไม่เก็บจ�าหน่ายขณะที่ผลอ่อน	 
ถึงแม้ว่าราคาจะดีก็ตาม	การที่มีผลผลิตหลากหลายชนิด	ชนิดละไม่มาก	ท�าให้สามารถจัดการผลผลิตได้ง่าย

	 	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	เนือ่งจากปลกูไม้ผล 
หลากหลายชนิด	 และแต่ละชนิดก็ปลูกไม่มาก	 ผลผลิตก็ออก 
ไม่ตรงกนั	อีกท้ังผู้ซือ้กม็าซือ้ถงึท่ีสวน	จงึไม่มีปัญหาด้านการตลาด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการ

เชื่อมโยงเครือข่าย

	 	 ศกึษาโดยการทดลองท�าจรงิและปรกึษาเจ้าหน้าทีข่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสกลนคร

ด้านไม้ผล

การน�านวตักรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 การผลิตมะม่วงให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล	 ท�าให้ได้ราคาสูงกว่าราคา 
มะม่วงตามฤดูกาล	 การปรับปรุงพันธุ์โดย	 การเสียบยอด	 และการติดตาข้าง	 
ลดการใช้สารเคมี	และลดต้นทนุการผลติโดยการใช้สารชีวภาพในการป้องกันก�าจัด 
โรคแมลงศัตรู	 เช่น	 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 และเชื้อราบิวเวอเรีย	 และลดการใช้ 
ปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยชีวภาพ	การผลิตน�้าหมักใช้เอง	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 การผลิตมะม่วงให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล	 
การปรับปรุงพันธุ ์โดยการเสียบยอดและติดตาข้าง	 การให้น�้าระบบน�้าหยด	 
การผลติน�า้หมักใช้เอง	และลดการใช้สารเคม	ีการห่อผลมะม่วงโดยใช้ถุงแบบพิเศษ
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 เก็บผลผลิตโดยการเด็ดด้วยมือเพื่อป้องกัน 
ผลแตก	ช�้า	คัดขนาดและคุณภาพใส่ในตะกร้าที่รองด้วยกระดาษสาเก็บไว้	1	คืน	 
ก่อนส่งจ�าหน่าย
	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	:	มบีรษิทัมารบัซือ้โดยตรง	พ่อค้าตลาดไท	 
และมีพ่อค้าในพื้นที่มารับซื้อ

ชื่อ-นามสกุล : นายยอดชาย บุญรักษา
วัน เดือน ปีเกิด : 10 พฤศจิกายน 2518
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ	จังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 6 ต�าบลวาริชภูมิ อ�าเภอวาริชภูมิ 
	 	 จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์	 : 08 4519 9027
E-mail		 :	 yodchai347@gmail.com
Facebook		 :	 สวนบุญเชียงรีย์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ■	 กลุ่มเกษตรกรมาขอค�าแนะน�าและความรู้ในการปลูกมะม่วงนอกฤดู
 ■	 เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)
 ■	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้

“ มุ่งในกำรผลิตที่ลดกำรใช้สำรเคมี ผลผลิตมีคุณภำพ 

และหำควำมรู้ใหม่ ๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 อบรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย	 และเชื้อราไตรโคเดอร์มา,	 การส่งออก	 
การตลาดและการผลิตมะม่วง,	 อบรม	 GAP,	 เข้าร่วมโครงการ	 Smart	 Farmer	 
และอ่ืนๆ	และเป็นเครอืข่ายศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	 
(ศพก.)
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กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดตรัง

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 การให้ปุย๋ทางระบบน�า้	เป็นการให้ปุย๋ท่ีละลายน�า้จ่ายเข้ากบัระบบให้น�า้พชื	ทัง้ระบบน�า้หยดและสปรงิเกลอร์ 
จะมีประสิทธิภาพในการใช้สูงกว่าการให้น�้าทางดิน	10-50	 เปอร์เซ็นต์	 ใช้ปุ๋ยที่ละลายน�้าได้ดีน�ามาผสมเอง	 เพื่อการ 
ประหยัด	 สามารถลดต้นทุนการผลิต	 ลดต้นทุนการจ้างแรงงาน	 ประหยัดน�้า	 ประหยัดเวลา	 พืชเจริญเติบโต 
อย่างสม�่าเสมอ	ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 เลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมส�าหรับปลูกพืช	 –	 เตรียมพื้นที่ปลูก	 –	 วางระบบน�้า	 –	 
ใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช	 –	 ตัดแต่งกิ่ง,	 ช่อดอก,	 ช่อผล	 ห่อผลป้องกันศัตรูพืช	 ลดใช้สารเคมี	 
ควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้คุณภาพและปลอดภัย
 2)	 การจดัการผลผลติ	:	เกบ็เกีย่วผลผลติท่ีมคีณุภาพ	–	คดัแยกผลผลติ	–	มมีาตรฐานรบัรองคณุภาพสนิค้า
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	รวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยของสมาชิกชุมชน	–	สร้างเครือข่าย
การตลาดระดับอ�าเภอ,	จังหวัด	และจัดส่งผลผลิตสู่ห้างสรรพสินค้า	ทั้งในและต่างจังหวัด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล : นายอ�านวย พริกหอม
วัน เดือน ปีเกิด :	 22	มกราคม	2505
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
ที่อยู่ :	 เลขที่	209	หมู่	4	ต�าบลควนเมา	
  อ�าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์	 :	 08	1958	0517
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2556

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูด้้านการผลติพชื,	การตลาด	แก่สมาชิก
ผู้ปลูกฝร่ัง,	 มะละกอ,	 แตงโม	 และฟักทอง	 ในระดับอ�าเภอ	 และจังหวัด	 
รวมทัง้เกษตรกรผูส้นใจท่ัวไป	ส่งผลให้เกษตรกรผูส้นใจมผีลผลติทีม่คีณุภาพ
และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามล�าดับ

“ ต้องการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย รักษาระบบนิเวศ

ของชุมชน สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเกิดความเสี่ยง

น้อยที่สุด ลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง โดยการ

รวมกลุ่มให้เกษตรกรผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง”

■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนราธิวาส

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 มีการคิดปรับปรุงสูตรปุ๋ยที่ใช้ในการกระตุ้นการขยายขนาดของผลเมล่อนให้ได้ตามความต้องการของตลาด
จากการใช้นวัตกรรมดงักล่าว	ท�าให้ได้ผลผลิตท่ีมคีณุภาพสามารถขายผลผลติได้ก�าไรมากข้ึน	เนือ่งจากมผีลผลติทีไ่ม่มี
คุณภาพน้อยลงหรือไม่มีเลย

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน	ท�าให้ต้นกล้างอกพร้อมกันโดยการบ่มเมล็ด	และการ
ปิดทับบนวัสดุเพาะกล้า	 การย้ายกล้าและการควบคุมการเจริญเติบโตให้ต้นเท่ากันสม�่าเสมอโดยการใช้แสงไฟฟ้า 
การผสมดอกที่ต้องควบคุมช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด	 ในการผสมรวมถึงวิธีการผสมต้องเหมือนกันทุกต้น	 
การคดัเลอืกผลทีเ่ท่ากนัในแต่ละต้นให้เหลอืเพยีงผลเดยีวเท่านัน้	การก�าหนดขนาดของผลโดยการปรบัการให้ปุย๋และ
การให้น�้าให้เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโตของผล

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิโชค	คลองนาวี
วัน เดือน ปีเกิด :	 27	มกราคม	2524
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาเกษตรศาสตร์	เกียรตินยิมอันดับสอง
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่อยู่ :	 เลขที่	37/1	หมู่	1	ต�าบลกาหลง	อ�าเภอศรีสาคร
  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์	 :	 08	1543	9903
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 การท�าเมล่อนให้หวานกรอบทุกผล 
เป็นหัวใจที่ส�าคัญโดยใช้วิธีการลดระดับการให้น�้า	 หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี	
จึงจะได้เมล่อนที่มีความหวานกรอบตามธรรมชาติ	 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ที่มีคุณภาพ	 ทดสอบน�้าหนักและความหวานก่อนการเก็บเกี่ยวหากไม่ได้
คุณภาพคัดทิ้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 ได้ขยายผลส�าเร็จให้แก่เกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชน	 โดยการ
เปิดให้ผู้ที่สนใจท้ังในชุมชน	 และนอกชุมชน	 มาศึกษาหาความรู้	 โดยการ
ถ่ายทอดความรู้	 และจัดอบรม	 รวมทั้งการจัดท�าโครงการต้นแบบการผลิต 
เมล่อน	การเลีย้งโคขนุ	ให้แก่ผูท่ี้สนใจ	ท�าให้เกดิอาชพี	รายได้เสรมิ	และท�าให้
เกษตรกรเกิดความรักและสามัคคีกัน

“ สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ และปรับทัศนคติใหม่

ให้แก่คนรุ่นเก่า เพื่อการท�าการเกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน ”
■

	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 เมล่อนเป็นผลไม้ที่มีราคาแพง 
คนรากหญ้าไม่ค่อยรู้จักบางคนทานไม่เป็น	 ดังนั้นสินค้าต้องดีที่สุดมีคุณภาพ
มากที่สุด	การท�าการตลาดจึงเน้นคนที่มีฐานะปานกลาง	ผู้ที่มีเงินเดือน	เช่น	
หน่วยงานราชการ	 ห้างร้าน	 ซึ่งลูกค้าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแหล่งกระจาย
ข้อมูลหรือเป็นแบบให้ลูกค้าคนอื่นได้เป็นอย่างดี	 (เสียงที่ดังจากที่สูงมัก 
ได้ยนิหรอืกระจายเสยีงได้ดกีว่าเสยีงท่ีดงัจากพืน้ล่าง)	ด้วยเหตนุีท้�าให้เมล่อน
ทีผ่ลติเป็นทีรู้่จกัมากขึน้หลายคนพดูถงึ	ท�าให้ผลติไม่เพยีงพอต่อความต้องการ	
ลูกค้าจ�าเป็นต้องจองล่วงหน้า

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ทางอินเทอร์เน็ต	 และปรึกษากับ 
นักวิชาการ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช	 สัตว์	 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 และน�ามาประยุกต์ใช้ใน 
การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ส
ส
ก
.ท

ี่ 
5

99Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน



S
M

A
R
T
 
F
A
R
M

E
R

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดพัทลุง

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ การท�านาข้าวอินทรีย์แบบลดต้นทุน	เทคโนโลยีที่ใช้การปลูกข้าวต้นเดียวและการให้น�้าแบบเปียกสลับแห้ง
	 	 1)	 ใช้เมล็ดพันธุ ์	 3	 ขีดต่อข้าว	 1	 ไร่	 ปลูกแบบปักด�าต้นเดียวเมื่ออายุกล้า	 15	 วัน	 ระยะห่าง	 50	 x	 25	 เซนติเมตร	 
เมื่ออายุข้าว	 25	 วัน	 เปิดน�้าออกให้หมดจนน�้าในนาแห้ง	 ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ	 5	 วันจนดินแตกระแหง	 ใส่ปุ๋ยหมัก	 จ�านวน	 25	 กระสอบต่อไร่	 
ปล่อยน�้าเข้านา	ประมาณ	5	เซนติเมตร	ตลอดฤดูกาล	เพื่อเร่งการแตกกอ	ข้าว	1	ต้น	แตกกอเป็น	132	ต้น	เฉลี่ย	132	รวงต่อกอ	ซึ่งสามารถ 
ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ค่าปุ๋ยเคมี	 ค่าน�้า	 ค่าก�าจัดวัชพืชและค่าสารเคมีป้องกันก�าจัดโรคแมลง	 ค่าลงทุนไร่ละ	 2,000	 บาท	 และได้ผลผลิต 
ไร่ละ	1,000	กิโลกรัม	(ข้าวหอมปทุม)
	 		 2)	 ฝังท่อพีวีซีจากบ่อเลี้ยงปลา	 ลงสู่นาข้าวโดยการท�ากาลักน�้า	 ท�าให้ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยเคมี	 และค่าสูบน�้า	 นอกจากนั้น 
ยังน�าน�้าแบบการลักน�้าไปใช้ในปาล์มน�้ามัน	มะพร้าวน�้าหอม	กล้วยหอมทอง	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายทนงค์	แสงเกิด
วัน เดือน ปีเกิด :	 17	พฤศจิกายน	2505
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอควนขนนุ	จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ :	 เลขที่	76	หมู่	3	ต�าบลเขาย่า	อ�าเภอศรีบรรพต
  จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์	 :	 08	9298	7493
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

	 	 3)	 ใช้ฟางข้าวมาท�าปุย๋หมกั	เพ่ือท�านาครัง้ต่อไป	เพ่ือ
ให้ประหยัดต้นทุนมากที่สุด
 ■ การปลูกผักโดยปลกูแฝกเป็นแนวกนัชนระหว่างแปลง	
ป้องกันการเกิดโรคและแมลง
 ■ เลี้ยงหมูแบบเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงดินให้ดีขึ้น

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต
 ■ ยดึหลกัแนวทางทฤษฎใีหม่	แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น	4	ส่วน	 
ในพื้นที่	20	ไร่	ขุดสระน�้า	ขนาดใหญ่	5	ไร่	ส�าหรับใช้น�้าตลอดปีและ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■ เปิดศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน
 ■ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 ■ เกษตรกรมาศกึษาดูงาน	และน�ากลับไปปรบัใช้ในพ้ืนทีก่ารเกษตรของตนเอง

“ ท�าการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา

เพื่อให้สามารถอุ้มชูตัวเองได้

และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ”
■

เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ	 ขุดบ่อเลี้ยงปลาจ�านวน	 7	 บ่อต่อ	 1	 ไร่	 ส�าหรับเลี้ยงปลาดุก	 ท�านา	 
2	ไร่	ปลูกไม้ผล	4	ไร่	ปลูกไม้ยืนต้น	4	ไร่	ปลูกพืชผัก	3	ไร่	และที่อยู่อาศัย	1	ไร่
 ■ เน้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์	 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี	 และจัดกิจกรรม
การเกษตรแต่ละกิจกรรมที่เกื้อกูลกันไม่ท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ■ ผลิตให้มีรายได้ต่อเนื่องของกิจกรรม	 รายวัน	 :	 เล้ียงไก่ไข่	 รายสัปดาห์	 :	 
หน่อไม้	กล้วย	ชะอม	ผักบุ้ง	มะพร้าว	รายเดือน	:	เลี้ยงหมูพื้นบ้าน	ท�าปุ๋ย	รายปี	การเลี้ยงปลา

 2)	 การจัดการผลผลิต
 ■ ผลผลิตข้าว	 ตัดด้วยเคียวเพ่ือลดการสูญเสีย	 ตากข้าวแห้งก่อนนวดข้าว	 
ด้วยเคร่ืองนวดข้าวขนาดเล็ก	 ตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น	 เก็บใส่กระสอบไว้สีเพื่อ 
บริโภคในครัวเรือน

 ■ ผลผลิตอื่น	คัดตามขนาดและคุณภาพ

	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	
 ■ การเลี้ยงปลาดุก	ตามโควต้าที่จัดจ�าหน่ายให้กับพ่อค้าและแปรรูปจ�าหน่าย
 ■ ผลผลิตพืชผัก/ผลไม้	 จ�าหน่ายผลผลิตโดยตรงกับผู้บริโภค	 (ตลาดพื้นบ้าน)	 
และมีพ่อค้ารับซื้อที่สวน
 ■ มีการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 ■ มกีารหาความรูเ้พิม่เตมิ	โดยเข้าร่วมการอบรมเพิม่ความรูข้องหน่วยงานต่างๆ	
อยู่เสมอ
 ■ เป็นกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 
หมอดินอาสา	 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)	 ประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์	 กลุ่มออมทรัพย	์ 
กลุ่มส่งเสริมการผลิตในพื้นที่	 เชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ	 ในอ�าเภอ	 และเป็นวิทยากรด้านการท�า 
ไร่นาสวนผสม	ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	แก่หน่วยงานต่างๆ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสตูล

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 นวัตกรรมที่น�ามาใช้ในฟาร์ม	คือ	องค์ความรู้เกี่ยวกับ	การผลิตน�้าหมักสมุนไพร	เพื่อไล่แมลง	โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น	 
สามารถท�าได้ง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 และประหยัด	 ใช้ในสวนไม้ผลและสวนพืชผัก	 ท�าให้ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีและได้ผลผลิตที่ปลอดภัยส�าหรับตัวเอง	 
ครอบครัว	และผู้บริโภค	โดยมีขั้นตอนวิธีการท�าดังนี้
	 การผลิตน�้าหมักสมุนไพร	(ไล่แมลง)
	 ส่วนผสม	
	 ใบสะเดา	(ใช้ใบแก่ซึ่งเป็นใบสด)	 2	 กิโลกรัม
	 ใบสาบเสือ	(ใช้ใบอย่างเดียวไม่ติดก้าน)	 2	 กิโลกรัม
	 บอระเพ็ด	 	 2	 กิโลกรัม
	 ใบเตยหอม	 	 2	 กิโลกรัม
 วิธีท�า 

ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย บรรณา
วัน เดือน ปีเกิด :	 4	มกราคม	2506
การศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวัดหน้าเมือง จังหวัดสตูล
ที่อยู่ :	 เลขที่	160	หมู่	5	ต�าบลคลองขุด
  อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โทรศัพท์	 :	 08	4269	5565
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

	 1.	น�าส่วนผสมทัง้หมดต้มรวมกนั	โดยใส่น�า้เปล่าจ�านวน	15	ลิตร	เคีย่วไฟอ่อนๆ	จนน�า้ทีเ่คีย่วเป็นสนี�า้ตาลเข้ม	ปรมิาณท่ีเคีย่วลดลงเหลอืประมาณ	
10	ลิตร	หยุดเคี่ยวและตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
	 2.	น�้าหมักที่เย็นแล้ว	ให้เติม	EM	และกากน�้าตาลอย่างละ	2	ช้อนโต๊ะ	หมักทิ้งไว้ประมาณ	7	วัน	สามารถน�าไปใช้ได้
	 วิธีการน�าไปใช้ประโยชน์	ดังนี้	
	 น�าน�า้หมกั	5	–	7	ช้อนโต๊ะ	ผสมน�า้เปล่า	20	ลิตร	ฉดีพ่นในแปลงพืชผักทกุ	3	วนั	เพือ่ป้องกนัแมลงรบกวน 
หรือท�าลายพืชผัก	 หรือมีการสังเกตการระบาดของศัตรูพืช	 เช่น	 เพลี้ย	 หนอนกระทู ้	 ไรแดง	 
เพลี้ยอ่อน	ถ้ามีการระบาดน้อยอาจจะฉีดพ่น	7	หรือ	10	วัน	ต่อ	1	ครั้ง	ก็ได้	และเพื่อให้น�้าหมักที่ 
ฉีดพ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ควรมีสารช่วยจับใบ	แนะน�าให้ใช้เถาสะบ้าตากแห้ง	1	ก�ามือ	ขย�ากับน�้า	
1	ลิตร	ผสมในน�้าหมักที่จะน�าไปฉีดพ่นแปลงผัก	ช่วยให้น�้าหมักจับใบดียิ่งขึ้น	

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 หลังจากกิจกรรมในแปลงของตนเองประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง	ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน	โดยเกิดขึ้นจากแนวคิด
ของนายสมหมาย	บรรณา	มีจ�านวน	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาแค	ซึ่งขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียน	1,700,000	บาท	และอีกกลุ่มหนึ่งคือ	กลุ่มพืชผัก
ปลอดสารพิษ	 หมู่	 5	 ต�าบลคลองขุด	 มีเงินทุนหมุนเวียน	 120,000	 บาท	 สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีช่วยเหลือเก้ือกูลกันและมีหลักธรรมในใจ	 ท�าให้กลุ่ม 
เข้มแข็ง	งานประสบความส�าเร็จ	และต่อมาในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มอีกหลายกลุ่ม	และได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มหลายกลุ่ม	อาทิ
 ■ ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้า	หมู่	5	ต�าบลคลองขุด	อ�าเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล
 ■ ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูล
 ■ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลคลองขุด
 ■ อาสาสมัครเกษตรประจ�าหมู่บ้าน

“ เกษตรกรต้องหมั่นค้นคว้าหาความรู้ เอาใจใส่ในการ 

ท�ากิจกรรมหาวิธีการผลิตที่ลดต้นทุนให้มากที่สุด พร้อมน�าเทคโนโลยี 

มาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาด ข้อส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรวมกลุ่ม

ในการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมกันคิดเพื่อสร้างงาน

มีอ�านาจในการต่อรองทางการตลาด การผลิตตระหนักถึง

ความปลอดภัยของผู้บริโภคพร้อมทั้งต้องสร้างทายาททางการเกษตร”
■

	 วัตถุดิบที่น�ามาผลิตน�้าหมักสมุนไพร	 สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่	 ผลิตแต่ละครั้งสามารถเก็บ
ไว้ได้นานประมาณ	 6	 เดือน	 ราคาขายอยู่ที่ประมาณ	 50–100	 บาทต่อลิตร	 การใช้น�้าหมักสมุนไพรเหมาะ
กับเกษตรกรมือใหม่	 ซ่ึงสามารถผลิตใช้เองได้ง่าย	 กรรมวิธีผลิตและการใช้ไม่ยุ่งยาก	 เกิดผลดีปลอดภัย 
ต่อผู้ใช้และผู้บริโภค	 อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต	 เนื่องจากท�าให้ไม่มีการใช้สารเคมีในก�าจัดศัตรูพืช	
ลดการใช้สารเคมีได้	100%

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	ด�าเนินการแบบเกษตรผสมผสาน	พื้นที่จ�านวน	5	ไร่	เดิมเป็นพื้นที่นา
ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นสวนไม้ผลผสมผสาน	ซึ่งพื้นที่จ�านวน	5	ไร่	ได้ด�าเนินการกิจกรรมเต็มพื้นที่
 2)	 การจดัการผลผลติ	:	ศกึษาหาความรูแ้ละเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	น�าเอาวธิทีีด่ทีีส่ดุมาใช้ 
กับกิจกรรมของตนเอง	วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดน�ามาวางแผนการผลิตควบคู่กัน	ท�าให้มีผลผลิตที่

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ราคาดี
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดมีแหล่งจ�าหน่ายหลายแห่ง	ดังนี้
 ■ พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้บริโภคในชุมชนมาซื้อผลผลิตที่บ้าน	(แหล่งผลิต)
 ■ สมาชิกกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษน�าไปจ�าหน่ายในตลาดชุมชน	/ตลาดสดในตัวจังหวัด
 ■ จ�าหน่ายด้วยตนเอง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 เข้ารับการอบรมรับความรู ้ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง	 ได้น�าเอาวิธีการและเทคนิคต่างๆ	 มาปรับใช  ้
ในฟาร์มของตนเองจนเกิดผลส�าเร็จและเผยแพร่ให้แก่ชุมชน	 ซ่ึงในฟาร์มของตนเองได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรธรรมชาติต�าบล 
คลองขุด	มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสงขลา

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 1.	 การปลูกโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด	 สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ได้	 ไร่ละ	 7-10	 กิโลกรัมต่อไร่	 ท�าให ้
ลดต้นทุนการผลิต	200-300	บาทต่อไร่
	 2.	 ใช้สารชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองในการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชแทนใช้สารเคมี	 สามารถลดต้นทุนการผลิต	 
80	บาทต่อไร่
	 3.	ผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชอบ ทองดี
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	เมษายน	2506
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่อยู่ :	 เลขที่	148/2	หมู่	6	ต�าบลควนร	ูอ�าเภอรัตภูมิ
  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์	 :	 08	9297	0588
E-mail	 :	 Trhone0588@gmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ■ ให้เกษตรกรมาเรียนรู้ในแปลง
 ■ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการข้าวให้เป็นวิทยากรการ 
ลดต้นทุนการผลิตข้าวของจังหวัดสงขลา
 ■ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและ 
ผู้สนใจที่มาทัศนศึกษาดูงานในฐานะประธานศูนย์ข้าวชุมชน

“ เพื่อเป็นอาชีพและสืบทอดวิถีชาวนาไปสู่ ลูกหลาน ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 4.	รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพลดการใช้ปุ๋ยเคมี	สามารถลดต้นทุนการผลิตได้	400	บาทต่อไร่
	 5.	 ผลผลิตที่ได้ทุกเมล็ดมาสีและบรรจุแพคกิ้งจ�าหน่าย	 สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการขายผลผลิตสดถึง	 
10	บาทต่อกิโลกรัม

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 หยอดเมล็ด	 ใช้สารชีวภาพที่ผลิตเองแทนใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง	ผู้บริโภคและรักษาสภาพแวดล้อม
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ใช้เครื่องสีข้าวในการแปรรูปผลผลิต	ข้าวทุกเมล็ดจะสีและบรรจุถุงเพื่อจ�าหน่าย
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 ผลิตข้าวครบวงจรจ�าหน่ายทั้งรูปแบบขายส่งทั้งโรงงาน	 ท�าขนมไทย	 
โรงงานท�าขนมจีน	ฯลฯ	และจ�าหน่ายเองแก่ผู้ซื้อโดยตรง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 เชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	กรมชลประทาน	ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ฯลฯ	เพื่อหาความรู้และเปิดโลกทัศน์
จากการที่หน่วยงานต่างๆให้ไปอบรม	ดูงานและน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับ	ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดปัตตานี

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 นวัตกรรมการท�านาแบบประณีต	ผลิตให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง
 ■	 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น�้าเกลือ
 ■	 โดยปักด�าข้าวต้นเดียว	(SRI)
 ■	 การใช้แหนแดงเพื่อคุมวัชพืช	และเพิ่มไนโตรเจนในนาข้าว
 ■	 การใช้ลวดดักหนูและกะบับในนาข้าว
	 นวัตกรรมการท�านาข้าวแบบประณีต	 เป็นท�านาโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการคัดเมล็ดพันธุ ์	 
การปักด�า	 การดูแลรักษา	 ตลอดจนการจัดการศัตรูพืช	 ผสมผสานนวัตกรรมใหม่เข้ากับภูมิปัญญาบรรพบุรุษ	 
ส่งผลท�าให้กระบวนการผลิตข้าวมีต้นทุนที่ต�่าลง	 ผลผลิตข้าวมากขึ้น	 ท�าให้รายได้จากการขายข้าวมากขึ้นในพื้นที่ 
ท�านาเท่าเดิม	 ตอบโจทย์นโยบายของราชการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรตื่นตัวในเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร	เพื่อรอยยิ้มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และมุ่งเน้นการผลิตข้าวภายใต้มาตรฐาน	GAP	ใส่ใจในความปลอดภัย
ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 เกษตรกรท�านาแบบการปักต้นกล้าเดี่ยว	 ซ่ึงประหยัดเมล็ดพันธุ์	 ช่วยให้ต้นข้าว 
แสดงศักยภาพเต็มที่ใน	 การแตกกอและออกรวงเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดียวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ในการปลูกข้าว	การจัดการพืช	การจัดการดิน	และการจัดการน�้าร่วมกัน	เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด	 
เน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยหลัก	 ซึ่งได้แก่	 แหนแดง	 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 โดยให้พื้นท่ีปลูกข้าวมีน�้าขัง	 
ประมาณ	2-5	เซนติเมตร	เพื่อให้สามารถเลี้ยงแหนแดงได้

ชื่อ-นามสกุล :	 นายแผ้ว	ทองชมุ
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	กรกฎาคม	2508
การศึกษา :	 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ	สาขาช่างยนต์
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยเทคนคิปัตตานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	30	หมู่	1	ต�าบลม่วงเตี้ย	อ�าเภอแม่ลาน
	 	 จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์	 :	 08	4312	7247
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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		 เกษตรกรจากพื้นท่ีข้างเคียงในจังหวัดปัตตานี	 และนักเรียนนักศึกษา	 ได้มาศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 
จนเกดิการเชือ่มโยงเครอืข่ายเกษตรกรผู้ท�านาข้าวท้ังจังหวดั	จากความส�าเรจ็ดงักล่าวทีต่นได้ท�าให้เหน็	ท�าให้เกษตรกร
ในพื้นที่ตื่นตัวในการท�านาตามหลักวิชาการ	 เกษตรกรในหมู่บ้าน	 ต�าบล	 หันมารวมกลุ่มกันท�านาข้าวมากขึ้น	 และมี 
การขยายพื้นที่ท�านาข้าว	ท�าให้พื้นที่นาร้างลดลง	

“ แต่เดิมเกษตรกรท�านาตามรุ่นพ่อรุ่นแม่ เพื่อรับประทาน

ภายในครัวเรือนเป็นหลัก หากมีมากก็แจกจ่ายให้เครือญาติ

และเพื่อนบ้าน แต่ปัจจุบันหลังจากได้รับการส่งเสริมให้ท�านา

ตามหลักวิชาการ จนสามารถจ�าหน่ายสร้างรายได้

จ�านวนมาก เจตนารมณ์ในการการท�านาจึงท�าเพื่อให้มีข้าว

ปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน และจ�าหน่าย

สร้างรายได้ อีกทั้งเป็นการสืบสานอาชีพดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป ”
■

	 2)	 การจดัการด้านการผลิตและการตลาด	:	เดมิเกษตรกรท�านา	พืน้ที	่16	ไร่	เพือ่ไว้บรโิภคและไว้จ�าหน่าย
ในท้องตลาด	สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนไม่มากนัก	แต่ในปี	2558/2559	เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและ 
การตลาดจากการปลูกข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี	 เพื่อจ�าหน่ายข้าวเปลือก	 เป็นการปลูกข้าวพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่	 
เพ่ือขายเมล็ดพันธุ์และจ�าหน่ายข้าวสารปลอดภัยจากสารพิษบรรจุถุง	 ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจ 
เรื่องสุขภาพมากขึ้น	ท�าให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าเดิมถึง	5	เท่า	เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ตื่นตัวในการแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตลอดเวลา	เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า	การท�านาแบบ
ด้ังเดมิ	ไม่สามารถให้ผลผลติเตม็ประสทิธภิาพได้	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมทัง้สภาพดนิ	สภาพอากาศ	
ตลอดจนการไหลของทางน�า้ธรรมชาต	ิจงึจ�าเป็นต้องปรับเปลีย่นวธิกีารผลติโดยยดึหลักวชิาการมากข้ึน	และเจ้าหน้าที่
ส่งเสรมิการเกษตรมบีทบาทอย่างมากในการถ่ายทอดความรู	้หลักวชิาการใหม่ๆ	ตลอดจนจดัการศกึษาดงูานด้านการ
ท�านา	เพื่อเปิดโลกทัศน์	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่น	ท�าให้เกษตรกรมีความรู้มากขึ้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดยะลา

ด้านไม้ผล

การน�านวตักรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ การเสรมิราก	เป็นวธิกีารช่วยให้ต้นพชืหลกัมคีวามแข็งแรง	ของระบบราก	 
สามารถหาอาหารได้ดี	 จะส่งผลให้ต้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเร็ว	 โดยมีวิธีการคือ	 
เพาะเมล็ดต้นพันธุ์พื้นบ้าน	 ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ดีในหลุมที่เตรียมไว้ในสวน	 และปลูก 
ต้นทุเรียนที่จะใช้ส�าหรับเสริมราก	(จากการเพาะเมล็ด)จ�านวน	2	ต้น	ต่อ	1	หลุม	เวลาโต
ได้ขนาดก็เสียบเข้าต้นเดียวกัน	เป็นทุเรียน	3	ขา	4	ขา	ช่วยกันท�ามาหากิน
 ■ การตัดยอด	 ตัดยอดที่ความสูง	 6	 เมตร	 จะท�าให้ต้นทุเรียนไม่ทรุดโทรม 
เกินไป	 และตัดเฉียง	 50	 องศา	 เพื่อป้องกันการน�้าขังส่งผลให้แผลเน่า	 หลังจากตัดยอด
แล้วก็ทาสีกันเชื้อรา
 ■ การผลิตปุ๋ยน�้าหมัก	 จากเศษปลา	 ซากพืช	 ซากสัตว์	 ผลิตใช้เอง	 เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต	และพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิม	โดยให้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น	
และลดการใช้ปุย๋เคมี	ซ่ึงการใช้ปุย๋อนิทรีย์นอกจากจะท�าให้ต้นทนุการผลติ	ยงัช่วยปรับปรุง
บ�ารุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	
 ■ การเพิ่มแรงดันน�้าด้วยระบบแอร์แว	 เป็นวิธีการเพิ่มแรงดันน�้าในการสูบ
น�้าแบบประหยัดพลังงานและได้ผลอย่างแน่นอน	 ต้นทุนต�่า	 สามารถส่งน�้าไประยะทาง
ไกลๆและที่ในสูงได้	ใช้เวลาในการสูบน�้าน้อยลง	ท�าให้ประหยัดพลังงาน	เหมาะต่อการใช้
ในพื้นที่	ซึ่งเป็นพื้นที่สูงลาดชัน

ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส ชมุนมุมณี
วัน เดือน ปีเกิด :	 12	กุมภาพันธ์	2505
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนสามัคคีศึกษา	จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :	 เลขที่	36/1	หมู่	1	ต�าบลธารโต
	 	 อ�าเภอธารโต	จังหวัดยะลา
โทรศัพท์	 :	 08	6285	9938
Facebook	 :	 Oak	Thamrongsak	Chumnummani
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559
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	 เป็นเกษตรกรต้นแบบของ	ศพก.	โดยใช้วิธีการอบรมต่างๆ	ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร	 รวมถึงเปิดสถานที่ให้เกษตรกรนอกพื้นที่	 เข้ามาเรียนรู้	 ทัศนศึกษาได้	 ท�าให้มี
การขยายผลอย่างรวดเร็ว	เป็นที่รู้จักมากขึ้น

“ อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่สุจริต และมีความยั่งยืน เป็นเจ้านายตัวเอง พึ่งพาตนเอง

ใช้ความรู้ที่มีอยู่ ปลูกเองบริโภคเอง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงชีพ

เลี้ยงครอบครัวได้ นอกจากนี้ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่มีสิ้นสุด ท�าให้ตัวเองมีการ

พัฒนาตลอดเวลาและความรู้ที่ได้สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานและเกษตรกรที่สนใจด้านการเกษตรต่อไป ”
■

 ■ การใช้น�า้มนัเครือ่งเก่า	ป้องกนัรากเน่าโคนเน่าในทเุรียน	โดยขดูผวิเปลอืก
บริเวณที่เป็นโรคออกไปท�าลาย	ทาแผลด้วยน�้ามันเครื่อง	จะท�าให้แผลแห้ง	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	การดูแลเอาใจใส่ตลอดกระบวนการผลิตทุเรียน	การ
ใส่ปุ๋ย	การจัดการโรคและศัตรูพืช	การตัดแต่งกิ่ง	ดอก	และผล	โดยจัดท�าเป็นปฏิทินการ
ผลิตทุเรียน	ถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	การจัดการผลผลิต	จะไว้ผล	ต้นละ	80	ลูก	การไว้
ผลทุเรียน	 จะพิจารณาก่ิงที่สามารถแบกน�้าหนักได้เป็นส�าคัญ	 และการเก็บเกี่ยวผลผลิต	
จะเก็บเก่ียวโดยนับ	 120	 วัน	 หลังดอกบาน	 (80%)	 เม่ือตัดมาแล้ว	 จะคลุมไว้	 1-2	 วัน	 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

หลังจากนั้น	 จะคัดผลลูกดี	 จะขายผลสด	 ผลลูกที่มีต�าหนิก็จะน�ามาแปรรูป	 เช่น	 
ทุเรยีนกวน	ทเุรยีนแช่อิม่	ผลดิบ	จะแปรรปู	ทเุรยีนทอด	ในแต่ละปี	จะมกีารสญูเสยีน้อยมาก
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	จ�าหน่ายช่องทางอินเตอร์เน็ต	 โดยมีการรับ
จองทุเรียน	และมีจุดโน้มน้าวลูกค้าที่น่าสนใจ	คือ	เมื่อลูกค้าซื้อแล้วหากสินค้าเน่าหรือเสีย	
สามารถเคลมได้	นอกจากนั้นจ�าหน่ายในตลาดในจังหวัด	และในพื้นที่

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 มกีารเชือ่มโยงเครอืข่ายศนูย์เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	
(ศพก.)	ภายในจงัหวัด	โดยวธิกีาร	จดัศพก.	สญัจร	พบปะพดูคยุแลกเปลีย่นเรียนรู้	ระหว่าง
เกษตรกรต้นแบบด้วยกนั	ท�าให้มกีารเพิม่พนูความรู	้และเทคโนโลยใีหม่ๆ	เสมอนอกจากนี้	 
ตัวเกษตรกรได้รับความรู้จากการอบรมจากหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	รวมทั้งองค์ความรู้จากอินเตอร์เน็ต	 เกี่ยวกับด้านการเกษตร	และกลุ่มเกษตรกร
ที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่	(กลุ่มสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่)
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ กำรลดต้นทุนกำรผลติข้ำวโดยกำรใช้ปุย๋ตำมค่ำวเิครำะห์ดนิ กำรปลกูข้ำวแล้วใช้ปุย๋ตำมค่ำวิเครำะห์ดนิ คอื กำรใช้ปุย๋เท่ำที่
จ�ำเป็น (พอด)ี ตำมควำมต้องกำรของพชื หำกดินมปัีญหำต้องมกีำรจัดกำรทีถ่กูต้อง เหมำะสม โดยมีกำรวเิครำะห์ควำมอดุมสมบูรณ์ของดนิ 
ก่อนกำรปลูกพชื คือเกบ็ตวัอย่ำงดนิมำวเิครำะห์ จำกนัน้จงึค�ำนวณปรมิำณธำตอุำหำรหลกั (เอน็-พ-ี เค) ตำมค�ำแนะน�ำ ซึง่อำจเลอืกปุย๋สตูรที ่
มีสัดส่วนใกล้เคียง กับค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ๋ยให้มำกที่สุด(ถ้ำมี) หำกไม่มีปุ๋ยสูตรที่แนะน�ำให้ ใช้แม่ปุ๋ยมำผสมแล้วใส่ให้กับข้ำว เรียกว่ำ “ปุ๋ยสั่งตัด” 
 ■ กำรเพิ่มคุณภำพและปรับปรุงคุณภำพดินโดยกำรผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน กำรใช้ปุ๋ยพืชสดในกำรปรับสภำพและบ�ำรุงดิน (ปอเทือง)
 ■ กำรลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรท�ำปุย๋หมักไว้ใช้เองสูตรพระรำชทำนเป็นกำรท�ำปุย๋หมกัแบบง่ำยและสะดวก มกีรรมวธิกีำร
ท�ำที่ไม่ยุ่งยำก
 ■ กำรผลิตพืชฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง ท�ำกำรปลูกพืชตระกูลถั่ว (ถั่วลิสง) โดยค�ำนึงถึงพืชที่ใช้น�้ำน้อยและเป็นพืชที่ช่วย 
บ�ำรุงดิน

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	: กำรปลกูพชืทีห่ลำกหลำย สร้ำงระบบนิเวศภำยในฟำร์มให้เกือ้กลูซึง่กนัและกนัเน้นระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เป็นระบบเกษตรกรรมที่มีหลักกำร ให้ควำมส�ำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภำพท่ีดี 
และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค กำรพึ่งพำตนเอง รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนท้องถิ่น กำรจัดกำรฟำร์ม เพื่อจัดสรรและ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรกำรผลิตที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด ได้แก่ ที่ดิน แรงงำน ทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
มีกำรวำงแผนกำรผลิต มีกำรปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีเพื่อสร้ำงรำยได้จำกกำรปลูก
 2)	 การจัดการผลผลิต	 : จะด�ำเนินกำรต้ังแต่เก็บเก่ียวจนถึงกำรจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว โดย กำรเก็บเก่ียวผลผลิตของพืชในแปลงแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวัฒนะ	สุวรรณเขตนคิม
วัน เดือน ปีเกิด : 16 เมษายน 2522
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาพืชศาสตร์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ : เลขที่ 590 หมู่ 1 ต�าบลขุนยวม อ�าเภอขุนยวม
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์	 : 08 7087 8304
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2557
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 ■ เป็นประธำนท�ำศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิค้ำเกษตร (ศพก.) ของอ�ำเภอขุนยวม รวมทัง้เป็นจดุศนูย์กลำง
ในกำรพบปะของอำสำสมัครเกษตร สมำชิกกลุ่มเครือข่ำย ศพก. กับนักส่งเสริมกำรเกษตรและเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
 ■ เป็นวทิยำกรถ่ำยทอดควำมรู ้เทคโนโลยีกำรเกษตรทีเ่หมำะสมกบัชมุชน นอกจำกนีย้งัเป็นฟำร์มต้นแบบเพือ่ให้เกษตรกร
ที่สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนและมีกำรเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และช่วยเหลือกันภำยในอ�ำเภอขุนยวม
 ■ เกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ำมำศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนควำมรู้กำรกำรเกษตรและเป็นที่
ปรึกษำให้ค�ำแนะน�ำและสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้เกษตรกรน�ำปฏิบัติ  

“ มีแนวความคิดที่จะพึ่งพาตนเอง โดยพึ่งปัจจัยการผลิต

จากภายนอกให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

โดยการศึกษาหาความรู้การท�าการเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากร 

ดิน น�้า และพันธุกรรมพืช ซึ่งน�าไปสู่การท�าการเกษตรกรรม

แบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความมั่นคง

ทางด้านอาหารให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างแท้จริง ”
■

ระยะเวลำกำรเจริญเติบโตของพืช ด้ำนแรงงำนที่ใช้ในกำรเก็บเกี่ยวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
คือกำรเก็บเกี่ยวพืชผักอำยุสั้นจะใช้แรงงำนในครัวเรือนเพรำะปริมำณที่เก็บเกี่ยว 
แต่ละครั้งน้อย ส่วนกำรเก็บเกี่ยวข้ำวและกระเทียมใช้แรงงำนจำกกำรลงแขกกับญำติ 
พี่น้องในหมู่บ้ำนเพื่อประหยัดค่ำแรงงำน
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	: ช่องทำงกำรตลำดที่จะจ�ำหน่ำยสินค้ำที่เป็น
ผลผลิตสด แบ่งได้เป็น 3 ช่องทำง คือ กำรจ�ำหน่ำยโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค กำรจ�ำหน่ำย
ผ่ำนทำงออนไลน์ และกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 แสวงหำควำมรู้ องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ทำงด้ำนกำรเกษตรผ่ำนกำร
กำรเรียนรู้จำกวำรสำร บทควำม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรบและศึกษำ
ดูงำนจำกโครงกำรต่ำงๆ เพื่อน�ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำปรับประยุกต์ใช้ภำยในฟำร์มเพ่ือเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต หลังจำกได้ศึกษำหำองค์ควำมรู้และน�ำมำปฏิบัติภำยใน
ฟำร์ม จงึมกีำรแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองกบักลุ่มเกษตรกรเครือข่ำยภำยในอ�ำเภอ
ขุนยวม โดยเป็นฟำร์มต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรทำงเลือกส�ำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้ำมำ
ศึกษำดูงำนในกำรท�ำไร่นำสวนผสม เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนและเกิดกำรใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ทำงกำรเกษตรในในอ�ำเภอขุนยวมมำกที่สุด

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดล�าพูน

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 เดิมสภำพพื้นที่เป็นพื้นที่นำ ต่อมำปรับปรุงพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสำน ตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งขุดสระ
เพือ่ใช้ในกำรกกัเกบ็น�ำ้ไว้ใช้ในกำรเกษตรตลอดท้ังปี เลีย้งปลำนลิ ปลำตะเพยีน และปลำตำมธรรมชำต ิท�ำกำรขดุยกร่องแปลงปลกูไผ่บงหวำน ใช้
ระบบน�ำ้แบบสปริงเกอร์เพือ่ควบคมุ/ลดอณุหภูมใินหน้ำร้อน สำมำรถลดกำรใช้แรงงำน นอกจำกนีย้งัได้ท�ำกำรขยำยพนัธุไ์ผ่บงหวำนเพือ่จ�ำหน่ำย  
และมกีำรเลีย้งไก่ไข่ ปลกูกล้วย สตอเบอร์ร่ี มะม่วง เพ่ือให้มรีำยได้หมนุเวยีนตลอดทัง้ปี ปัจจบุนัรำยได้หลกัคอืกำรท�ำต้นพนัธุไ์ผ่บงหวำน ร้อยละ 70  
ส่วนรำยได้จำกหน่อและอื่นๆ ร้อยละ 30 มีรำยได้ทำงกำรเกษตร 400,000 บำท ต่อปี
 ทัง้นี ้ในฤดแูล้งหน่อไม้จะขำยได้รำคำดี จงึมกีำรวำงแผนกำรผลติก่อนกำรเพำะปลกู โดยใช้เทคนคิบังคับให้หน่อไม้ออกในฤดแูล้ง ดงันี้
 1. ประมำณเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน ของทุกปี จะมีกำรตัดแต่งล�ำต้นไผ่เก่ำออกไปให้โปร่ง รอให้ย่อยสลำยโดยกิ่งไผ่ที่ตัดแต่งทิ้ง 
น�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น ท�ำรั้ว และใบไผ่หลังจำกตัดแต่งกิ่งแล้วจะใช้คลุมแปลงเพื่อเพิ่มธำตุอำหำรในดิน ตำมแนวคิดและกำรปฏิบัติที่
สอดคล้องกับ Green Economy และ Zero Waste Agriculture ไม่มีกำรเผำในแปลง เพื่อลดปัญหำหมอกควันในพื้นที่
 2. บ�ำรุงล�ำต้นไผ่ด้วยมูลไก่แกลบรอบโคนต้นประมำณ 10 กิโลกรัมต่อ 1 กอและใส่ทุก 2-3 เดือนประมำณ 
5 กิโลกรัมต่อครั้ง ไปตลอดอำยุไผ่บงหวำน
 3. คลุมทับขี้เถ้ำแกลบด�ำตั้งแต่โคนต้นใส่ออกมำทับด้วยมูลไก่แกลบที่อยู่รอบๆโคนต้นเพิ่มธำตุอำหำรและ
เก็บควำมชื้นอีกด้วย
 4. ให้น�้ำเป็นประจ�ำ ประมำณ 3 - 5 ครั้งต่อวัน ซึ่งแล้วแต่สภำพอำกำศ
 5. ประมำณ 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้ำสูง เช่น 46-0-0 ให้รอบโคนต้น ประมำณ
หนึ่งก�ำมือ เพื่อให้หน่อมีคุณภำพดี และออกหน่อจ�ำนวนมำกขึ้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นายธีรวัจน์	จักร์แก้วรังสี
วัน เดือน ปีเกิด : 4 เมษายน 2507
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง ต�าบลป่าสัก
  อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน
โทรศัพท์	 : 09 4757 4299 
ID	Line	 : 0947574299 
Facebook	 :	 ซ๊ะย้าย	สวนไผ่บงหวาน	ล�าพูน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560
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 เป็นวิทยำกำรเกษตรกรของจุดเรียนรู้ต้นแบบด้ำนเกษตรผสมผสำนตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นจุดสำธิตกำรผลิตหน่อ
บงหวำนให้มีผลผลิตตลอดท้ังปี จุดสำธิตกำรขยำยต้นพันธุ์หน่อไม้ และกำรขยำยพันธุ์ผ่ำตำกล้วย เป็นจุดสำธิตของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำต�ำบลป่ำสัก อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

“ มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร ต้องการท�าการเกษตรในพื้นที่เดิม เพื่อให้มีรายได้

เลี้ยงดูครอบครัว โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ผนวกกับการใช้ภูมิปัญญาเพื่อตอบโจทย์

การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP  ”
■

 6. ก�ำจดัวชัพชืในสวนให้โปร่งอยูเ่สมอ เพ่ือก�ำจดัแหล่งทีอ่ยูอ่ำศยัของหนแูละป้องกัน
หนูเข้ำมำท�ำลำย 
 7. เมื่อเห็นหน่อโผล่พ้นวัสดุคลุมดินประมำณ 1 นิ้วครึ่ง – 2 นิ้ว เริ่มขุดหน่อขำยได้
ทันที เพื่อไม่ให้เกิดข้อปล้อง แข็งๆ ผลผลิตประมำณ 1,200 – 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมีอำยุ
มำกขึ้น

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 : กำรวำงแผนกำรผลิต เพื่อบังคับให้หน่อออกช่วง 
ฤดูแล้ง เพื่อให้ผลผลิตมีรำคำดี และกำรท�ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน ท�ำให้มีรำยได้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปี
 2)	 การจัดการผลผลิต	 : มีรำยได้หลักจำกกำรขำยต้นพันธุ์ หน่อสด หน่อต้ม  
กำรใช้หน่อสดท�ำส้มต�ำ ท�ำทิมกรอบ ท�ำไส้ขนมปั ้นสิบ ท�ำประเภทอำหำรคำว เช่น  
ผัดน�้ำมันหอย แกงบวด ฯลฯ และมีช�ำขำยต้นพันธุ์หน่อ ซึ่งในส่วนนี้ได้เข้ำร่วมโครงกำร  
5 ประสำนสืบสำนทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง โดยน้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ใน 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

กำรประกอบอำชีพและกับกำรด�ำรงชีพของตนเอง ซึ่งได้มีกำรท�ำกิจกรรมเพิ่มเติมอื่น เช่น  
ปลูกกล้วย สตรอว์เบอร์รี่ มะม่วง พืชผักอื่นๆ และเลี้ยงปลำ ไก่ไข่ เพื่อเป็นอำหำรลด 
ค่ำใช้จ่ำย ส�ำหรับหน่อไม้ และกล้วยหอมทอง กล้วยน�ำ้ว้ำ จะเป็นพชืหลกัทีเ่ป็นรำยได้หมนุเวยีน
ตลอดทั้งปี
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 : กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด ขำยต้นพันธุ์หน่อไม้ 
กล้วย เพิ่มมูลค่ำของผลผลิต ด้วยกำรแปรูปหน่อไม้เป็นอำหำรคำว-หวำน เพื่อขำยในร้ำนอำหำรของตนเอง ขำยผลผลิตผ่ำน Facebook line 
โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ และกำรจัดส่งด้วยตนเอง และมีตลำดท้องถิ่น ออกร้ำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำด

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 เข้ำร่วมกำรอบรมอยูเ่สมอ เพือ่น�ำควำมรูท้ีไ่ด้มำประยกุต์ใช้ และเป็นกำรพฒันำตนเองให้ทนักบัเทคโนโลยทีำงกำรเกษตรอยูเ่สมอ และ
เพือ่เป็นกำรสร้ำงเครอืข่ำยกบักลุม่เกษตรกรเพือ่ให้กำรท�ำกำรเกษตรมกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับเกษตรกรอืน่ๆอยู่เสมอ และมผีูม้ำขอศึกษำดูงำน 
เช่น คณะกรรมกำรอำสำสมัครเกษตรจังหวัดล�ำพูน เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในจังหวัดล�ำพูน และน�ำผลผลิตแสดงพร้อมจ�ำหน่ำยในงำน
ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน ที่จัดในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน และจังหวัดใกล้เคียงในนำมของ Smart farmer ต้นแบบ

ส
ส
ก
.ท

ี่ 
6

115Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน



S
M

A
R
T
 
F
A
R
M

E
R

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดแพร่

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวจ�ำหน่ำยในนำมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวบ้ำนวังเย็น ต�ำบลห้วยม้ำ อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
มีแนวคิดและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดท�ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภำพโดย มีกำรคิดค้นกำรผลิตแผ่นกล้ำที่ใช้กับเครื่องปักด�ำนำ 
จำกแผ่นพลำสติกและวัสดุในท้องถ่ินเพ่ือลดต้นทุน ซึ่งกรรมวิธีในกำรเพำะกล้ำดังกล่ำวเรียกว่ำ“วังเย็นโมเดล” สำมำรถลดรำยจ่ำยลงได้ถึง  
1,472 บำทต่อไร่ เมื่อเทียบกับวัสดุของบริษัทในกำรตกกล้ำเพื่อปักด�ำ

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 : มีกระบวนกำรผลิตเมล็ดข้ำวโดยใช้แนวคิดและ ภูมิปัญญำท้องถ่ินในกำรจัดท�ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ให้มีประสิทธิภำพ ได้แก่
 ■ กำรปลูกปอเทืองหรือถั่วเขียวผิวมันก่อนฤดูท�ำนำปี เพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค แมลง ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี ลดปัญหำข้ำวเรื้อ 
ปัญหำวัชพืช และลดกำรใช้สำรเคมี
 ■ กำรใช้เครื่องปักด�ำ เพื่อแก้ไขกำรขำดแคลนแรงงำน และสะดวกในกำรตัดพันธุ์ปน
 ■ ผลิตแผ่นกล้ำท่ีใช้กับเครื่องปักด�ำนำเอง จำกแผ่นพลำสติก และวัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน ซึ่งกรรมวิธีดังกล่ำวเรียกว่ำ  
“วังเย็นโมเดล” ซึ่งสำมำรถลดรำยจ่ำยลงได้ถึง 1,472 บำทต่อไร่ เมื่อเทียบกับวัสดุของบริษัทในกำรตกกล้ำเพื่อปักด�ำ
 ■ คิดค้นอุปกรณ์ ลำกแผ่นกล้ำขึ้นมำทดแทนวิธีกำรเดิมที่ใช้ กำรหำบ ซึ่งไม่สะดวกในกำรปฏิบัติในแปลงนำที่เป็นเหตุผลหนึ่ง 
ในกำรไม่ยอมรับ และกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำรใช้เครื่องปักด�ำนำ
 ■ ดัดแปลงเครื่องตัดหญ้ำและเครื่องพ่นสำรเคมีในกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ ขณะตำกลดควำมชื้น
 ■ ดัดแปลงเครื่องสีข้ำวที่ไม่ใช้แล้ว มำท�ำเป็นเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้ำว

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา มหิงษา
วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2512
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม	จังหวัดแพร่
ที่อยู่ : เลขที่ 93 หมู่ 1 ต�าบลห้วยม้า อ�าเภอเมืองแพร่
  จังหวัดแพร่
โทรศัพท์	 : 08 4372 1693
Facebook	 : วิทยา มหิงษา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2558-2559

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 เข้ำร่วมเป็นสมำชิกศูนย์ข้ำวชุมชนบ้ำนวังเย็น และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ข้ำวชุมชนบ้ำนวังเย็น  
และได้ร่วมพัฒนำกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็ง และด�ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโดยได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน 

“ อย่านอนตื่นสาย อย่าอายท�ากิน อย่าหมิ่นเงินน้อย

อย่าคอยวาสนา อย่าเล่นการพนัน ”
■

 2)	 การจัดการผลผลิต	 : มีกำรปฏิบัติดูแลรักษำโดยทั่วไปโดยถือหลักของกำร
ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำทำงวชิำกำรทีเ่หมำะสมกำรตรวจตดัพนัธุป์น ตำมกำรเจรญิเตบิโตของข้ำว
กำรตรวจตัดพันธุ์ปนดังกล่ำวจะต้องด�ำเนินกำรให้ครบ หรืออย่ำงน้อย 3 ครั้ง ในระยะที่ส�ำคัญ
คือ ระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะเมล็ดสุกแก่
 ในส่วนของกำรเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึงด้วยรถเกี่ยวนวดที่ท�ำควำม
สะอำดแล้วเพื่อป้องกันพันธุ์ปน ตำก 3 – 5 แดด ให้ควำมชื้นเหลือประมำณ 12 % แล้วบรรจุ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

กระสอบ ท�ำกำรส่งตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์ เพ่ือส่งให้ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่ ตรวจสอบคุณภำพ ก่อนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์แล้วบรรจุกระสอบแล้ว 
เก็บในทีท่ี่มอีำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ป้องกนัแดดและฝนได้ด ีใช้ไม้หรอืแคร่รองรบักระสอบเมลด็พันธุ ์เกบ็ไว้เป็นสดัส่วนไม่ปะปนกับเมลด็พนัธ์ุข้ำวอืน่  
กำรจัดกองจะต้องมีช่องว่ำงให้สำมำรถเข้ำสุ่มตัวอย่ำงได้รอบกองและหมั่นตรวจสอบและป้องกันแมลงศัตรูที่เข้ำท�ำลำยขณะเก็บรักษำ
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	: ประชำสัมพันธ์กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีสู่ชุมชนและเครือข่ำยเกษตรกร โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 เชือ่มโยงเครือข่ำยศนูย์ส่งเสรมิและผลติเมลด็พนัธุข้์ำวชมุชนและผูผ้ลติ/ผูจ้�ำหน่ำยเมลด็พนัธุข้์ำว ชมรมผู้ผลติและจ�ำหน่ำยเมลด็พนัธ์ุข้ำว 
จังหวัดแพร่ เพื่อสร้ำงพันธมิตรในกำรผลิต และจัดกำรผลผลิต และกำรตลำด

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรจำกควำมร่วมมือ ของหน่วยงำน
กรมกำรข้ำว และกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
ในนำม กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำวชุมชนบ้ำนวังเย็น เพ่ือโอกำสเข้ำถึงแหล่งควำมรู้  
เงินทุน และเชื่อมโยงกำรตลำด ให้กลุ่มเกิดควำมเข้มแข็งยิ่งข้ึน ปัจจุบันสำมำรถจัดท�ำ 
แปลงขยำยพันธุ์ข้ำว พื้นที่ 500 ไร่ สมำชิกจ�ำนวน 45 รำย 
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดเชียงราย

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 กำรลดต้นทุนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว มีกระบวนกำรผลิตถูกหลักกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับเมล็ดพันธุ์ โดยใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมตัง้แต่กำรเตรยีมดนิ มกีำรปรบัปรงุบ�ำรงุดนิโดยใช้ปุย๋พชืสด เช่น ปอเทอืง ท�ำให้ดนิดขีึน้ มอีนิทรยีวตัถมุำกขึน้  
ไม่เผำฟำงท�ำให้ดินไม่เส่ือม ลดมลภำวะที่เกิดจำกควันในกำรเผำฟำง เพิ่มธำตุไนโตรเจนในดิน ใช้วิธีกำรหมักฟำงด้วยจุลินทรีย์
หน่อกล้วย จุลินทรีย์จำวปลวก ใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ได้มำตรฐำนและใช้รถด�ำนำ กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) ลดต้นทุน
กำรใช้ปุ๋ยเคมี ได้ 250 บำทต่อไร่ และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์และสมุนไพรทดแทนสำรเคมี ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมีได้ 200 บำทต่อไร ่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ 

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	: มีกระบวนกำรผลิตตำมหลักกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับเมล็ดพันธุ์
 ■ มีกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด กำรผลิตและใช้จุลินทรีย์ย่อยสลำยฟำงข้ำว มีกำรเก็บตัวอย่ำงดินและตรวจ
วิเครำะห์ดิน
 ■ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีมำตรฐำน เชื่อถือได้ ในกำรปลูกข้ำวใช้รถปักด�ำเพื่อให้มีระยะห่ำงเท่ำกันและจัดกำรได้ง่ำย
 ■ กำรดูแลรักษำต้นข้ำว มีกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน มีกำรส�ำรวจแมลงในนำข้ำว ใช้เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ 
ในกำรป้องกันโรคข้ำว ใช้เชื้อรำบิวเวอเรีย เชื้อรำเมตตำไรเซียมในกำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูข้ำว และใช้สำรสกัดจำกสมุนไพร
ทดแทนกำรใช้สำรเคมี ใช้สำรเคมีเท่ำที่จ�ำเป็นและมีกำรจดบันทึกข้อมูล ตรวจตัดพันธุ์ปน

ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ชาวสวน
วัน เดือน ปีเกิด :	 25	ธันวาคม	2514
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อ�าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ 4 ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอเวียงชัย
  จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์	 : 08 4611 3136
Facebook	 : ทวี ชาวสวน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2559
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  จำกเดมิเป็นเกษตรกรผูผ้ลติข้ำวเพือ่กำรบรโิภค จ�ำหน่ำยผลผลติให้พ่อค้ำ 
ปรับเปลี่ยนมำเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยกำรเป็นสมำชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิต
เมล็ดพนัธุข้์ำวชุมชน หมัน่ศกึษำหำควำมรู ้เข้ำรบักำรอบรมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จน
มำผลิตเมล็ดพนัธุข้์ำวทีไ่ด้มำตรฐำนส่งให้ผูร้วบรวมและจ�ำหน่ำยเมลด็พนัธ์ุข้ำวและ
เกษตรกรในชุมชน เป็นตัวอย่ำงและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นเกษตรกร
ต้นแบบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ถ่ำยทอด
ควำมรูก้ำรผลิตเมล็ดข้ำวทีด่ ีและกำรผลติข้ำวปลอดภยั ต้ังแต่กำรจดักำรดิน ระบบ
นิเวศในนำข้ำว กำรใช้สำรชีวภัณฑ์ กำรท�ำน�้ำหมักสมุนไพร กำรท�ำฮอร์โมนต่ำงๆ 
ท�ำให้มเีครอืข่ำยกำรผลติทีป่ลอดภยัทัง้ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และรกัษำสภำพแวดล้อมที่
ด ีปัจจุบนัได้มีกำรรวมกลุม่เกษตรกรในพ้ืนท่ีต�ำบลเวียงเหนอืในกำรท�ำนำแปลงใหญ่ 
โดยเป็นประธำนกลุ่มนำแปลงใหญ่อ�ำเภอเวียงเหนือ มีสมำชิก 84 รำย มีพื้นที่รวม 
1,840 ไร่ แบ่งเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ข้ำว 200 ไร่ ส่วนที่เหลือ 1,640 ไร่ เป็นแปลง
ผลิตข้ำวปลอดภัย 

“ ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งมั่นพัฒนา

อาชีพการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนแก่ตนเองและชุมชน 

 “ชาวนาไร้หนี้ ชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ”
■

 ■ กำรเก็บเกี่ยวใช้รถเกี่ยวและน�ำไปอบลดควำมชื้น เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำย
น้อยกว่ำกำรเกี่ยวด้วยมือแล้วน�ำไปตำก
 2)	 การจัดการผลผลิต	 : หลังจำกเก็บเก่ียวแล้วลดควำมชื้นด้วยกำรอบ 
และคัดแยกสิ่งเจือปน บรรจุถุง 
	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	: ใช้กำรตลำดน�ำกำรผลติ จะท�ำพนัธุข้์ำวที่
ตลำดต้องกำร โดยมกีำรท�ำสญัญำล่วงหน้ำ หำกปริมำณผลผลติมำกเกนิไปหรอืผลผลติ
ที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนจะน�ำไปสีเป็นข้ำวสำร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 ผ่ำนกำรอบรมและศกึษำดงูำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ศกึษำเรยีนรูด้้วยตนเอง 
ลงมอืปฏบิตั ิและเป็นเกษตรกรต้นแบบศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพสนิค้ำเกษตร 
(ศพก.) เป็นวทิยำกรถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้กบัคนในชมุชนและผูท้ีม่ำศกึษำดูงำน เชือ่มโยง
กบัศนูย์ข้ำวชมุชน ศนูย์จดักำรศตัรพูชืชุมชน ศนูย์จัดกำรดนิปุย๋ชมุชน และหน่วยงำน
ภำครัฐต่ำงๆ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดเชียงใหม่

ด้านพืชผัก

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ น�ำเทคโนโลยีกำรผลิตแตงกวำญี่ปุ่นในโรงเรือนในระบบพืชไร้ดิน (Soilless culture) มำด�ำเนินกำร เน่ืองจำกเป็น 
กำรเกษตรที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในพื้นที่จ�ำกัด แต่ให้ผลตอบแทนสูง สำมำรถคำดกำรณ์ผลผลิตได้แน่นอน โดยมีควำมสูญเสียน้อย 
เนื่องจำกควบคุมปัจจัยกำรเจริญเติบโตได้เกือบทั้งหมด (น�้ำ-ธำตุอำหำร-แสง-ศัตรูพืช)และสำมำรถท�ำหมุนเวียนได้ถึง 4 รอบต่อปื  
สำมำรถควบคุมคุณภำพของผลผลิตได้เกือบ 100 %
 ■ กำรท�ำระบบถังน�้ำ ถังปุ๋ย กำรท�ำระบบสำยน�้ำหยด ควบคุมกำรปิด-เปิดโดยระบบอัตโนมัติ
 ■ กำรออกแบบรถขนำดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในระหว่ำงร่องแปลง
 ■ กำรออกแบบรถยกถังโดยระบบไฮดรอลิกขนำดเล็ก ส�ำหรับใช้ยกตัวเพื่อปฏิบัติงำนในกำรตัดแต่งกิ่ง มัด-โยงกิ่งแตงกวำ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายศิริ	ค�าอ้าย
วัน เดือน ปีเกิด : 13 กันยายน 2510
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : เลขที่ 52/3 หมู่ 4 ต�าบลสันกลาง อ�าเภอสันก�าแพง
  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์	 : 08 9997 2665
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นในโรงเรือนท�ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ไวขึ้นและลดแรงงำนลงได้ 75 % (ใช้แรงงำนเพียง 1 คน
จำกเดิมใช้ 4 คน)
 ■ จัดกำรวัสดุปลูก (กำบมะพร้ำว) จนสำมำรถใช้งำนได้ 3-4 รอบ ท�ำให้ประหยัด
ต้นทุน ได้ถึง 25 %
 ■ กำรประยุกต์ใช้สำรชีวินทรีย์ในกำรป้องกันกำรระบำดของศัตรูพืช เพื่อลดกำรใช้
สำรเคมีในกำรผลิตได้ถึง 50 %
 ■ กำรประยุกต์ใช้ระบบติดตำมสถำนกำรณ์ฟำร์มผ่ำนทำงแอพพลิเคชั่น
ทำง Smart Phone ผ่ำนกล้อง CCTV และเครื่องวัดอุณหภูมิ-ควำมชื้นกำรสั่งกำร
ทำงไกล เพื่อให้น�้ำและจัดกำรควำมชื้นในโรงเรือน 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ได้เป็นเกษตรกรต้นแบบกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรปลกูแตงกวำญีปุ่่นในระบบพืชไร้ดิน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เกิดกำรขยำยผลสู่เกษตรกรอื่น ๆ ผลิตเป็นอำชีพ จ�ำนวน 25 แปลง
ในอ�ำเภอสันก�ำแพงและอ�ำเภอใกล้เคียง

“ ต้องการสร้างมาตรฐานและพิสูจน์ให้เห็นว่า

การเกษตรยุคใหม่ต้องสามารถท�าได้ง่าย ๆ โดยการใช้เทคโนโลยี

แทนการใช้แรงงาน การเกษตรไม่เหนื่อยยากมีแต่ขุดดินขุดทราย

แต่เป็นอาชีพที่ Smart น่าสนใจ ดึงดูดใจเกษตรกรยุคใหม่ การเกษตร

ยุคใหม่ต้องสร้างรายได้ที่ดี มั่นคง ร�่ารวยได้ เพราะเป็นการ

ผลิตอาหารเลี้ยงโลก การเกษตรเป็นอาชีพมีเกียรติเป็นอาชีพ

ที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับจากสังคม ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	
 ■ มีกำรวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับตลำดในลักษณะ Contract 
Farming ได้ตลอดปีอย่ำงแม่นย�ำทั้งวันผลิตและวันเก็บเกี่ยว
 ■ กำรควบคมุปัจจัยกำรผลิตอย่ำงแม่นย�ำ ตำมกำรเจรญิเตบิโตของพชื ตลอดจน  
ใช้เทคโนโลยีที่ประดิษฐคิดค้น เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำกำรผลิตในฟำร์มของตนเองได้เหมำะสม
 ■ กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์ในฟำร์มอย่ำงสม�่ำเสมอ จึงสำมำรถแก้ไขปัญหำ 
ปรับแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ทันท่วงที ท�ำให้ผลผลิตไม่เสียหำย
 2)	 การจัดการผลผลิต	: กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลำ อำยุที่เหมำะสม กำรคัดเกรดตำมมำตรฐำน กำรท�ำควำมสะอำด
และกำรบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมสั่งและกำรใช้รถห้องเย็นในกำรขนส่งเพื่อรักษำคุณภำพ ควำมสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 : ผลิตโดยเน้นให้ได้ผลผลิต 80 % เป็นผลผลิตเกรด A ส�ำหรับบริษัทที่ท�ำสัญญำรับซื้อคืน 
(Contract Farming) ผลผลิตที่ไม่มีคุณภำพ 10 % จะไม่จ�ำหน่ำยในตลำดใด ๆ ให้เสียชื่อเสียง ส่วนผลผลิตที่คุณภำพดีแต่ขนำดไม่ได้อีก 
10 % จ�ำหน่ำยในตลำดเกษตรกร ตลำดชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคในชุมชนได้มีโอกำสบริโภคในรำคำถูก

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 กำรเข้ำอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ ในหัวข้อท่ีสนใจจำกหลำย ๆ หน่วยงำนเพื่อ 
น�ำควำมรู้มำประยุกต์เพิ่มเติมกระบวนกำรผลิตของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
 กำรทัศนศึกษำดูงำน ฟำร์มต้นแบบ สถำนีเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรเพ่ือเรียนรู้
เทคนิค กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง Smart Farmer ในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดล�าปาง

ด้านพืชไร่ (สับปะรด)

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 1) มีกำรดัดแปลงแท่นวำงเครื่องพ่นทุกชนิด เช่น เครื่องพ่นปุ๋ย พ่นยำ ฮอร์โมน เคร่ืองสูบน�้ำให้มีขนำดเล็ก น�้ำหนักเบำ  
ใช้งำนได้สะดวกเพื่อแก้ไขปัญหำเครื่องมือบำงชนิดมีขนำดใหญ่ ต้องใช้แรงงำนมำกกว่ำ 1 คนในกำรปฏิบัติงำน
 2) กำรแก้ไขปัญหำกำรก�ำจดัวชัพชืในแปลงยำก ได้ดดัแปลงเคร่ืองตัดหญ้ำเคร่ืองสะพำยบ่ำมำใช้ล้อเข็น ดัดแปลงช่วงขำรถเข็น 
ให้มีระยะแคบลง สำมำรถเข้ำช่องระหว่ำงแปลงปลูกสับปะรดได้ ท�ำให้ปฏิบัติงำนในแปลงได้ง่ำยและสะดวกในกำรท�ำงำน ลดกำร 
ใช้แรงงำน ลดต้นทุนค่ำสำรเคมีในกำรก�ำจัดวัชพืชได้
 3) ลดปัญหำส้ินเปลอืงแรงงำนในกำรขนย้ำยผลผลติสบัปะรดออกจำกแปลง มกีำรดดัแปลงรถเขน็รถเขน็เพือ่เกบ็ผลผลติสบัปะรด
เหมำะกับแรงงำนทุกเพศทุกวัย ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนชำยเพื่อเก็บผลผลิต
 4) เครื่องเจำะพลำสติกคลุมแปลงแบบใช้แบตเตอรี่ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรเจำะแผ่นพลำสติกในกำรทดลองปลูกสับปะรด
แบบคลุมแปลงเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ช่วยให้ท�ำงำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
 5) เครื่องพ่นแบบรถเข็นโดยใช้แบตเตอรี่ ดัดแปลงเพื่อพ่นยำ พ่นปุ๋ยทำงใบ เหมำะกับแรงงำนทุกเพศทุกวัย 
ประหยัดค่ำจ้ำงแรงงำน ใช้ได้กับพื้นที่ 10 ไร่ขึ้นไป สำมำรถพ่นได้ทั้งแปลงด้วยตนเองโดยไม่ต้องจ้ำงแรงงำนเพิ่ม
 6) หมวกสวมสบัปะรดจำกป้ำยไวนลิใช้แล้ว นวัตกรรมคดิค้นเพือ่ป้องกันแสงแดด สำมำรถท�ำได้ง่ำย ประหยดั
ค่ำใช้จ่ำย หำง่ำย และน�ำกลับมำใช้ได้หลำยครั้ง 

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	: มแีนวคดิทีจ่ะพฒันำระบบกำรปลูกสับปะรดข้ึนใหม่ โดยมองภำพรวมต้ังแต่ต้นน�ำ้
ถงึปลำยน�ำ้ตัง้แต่กำรเริม่กำรเพำะปลกูจนถงึกำรเก็บเก่ียว สิง่แรกทีไ่ด้ด�ำเนนิกำร คอืด�ำเนนิกำรปรบัปรงุด้ำนกำรเตรยีม

ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ สิทธิหาญ
วัน เดือน ปีเกิด : 22 เมษายน 2518
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 7 ต�าบลบ้านเสด็จ อ�าเภอเมืองล�าปาง
  จังหวัดล�าปาง
โทรศัพท์	 : 08 4042 9847
E-mail	 :	 aek_kasikit@gmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■ เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพผลผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ�ำเภอเมืองล�ำปำง ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้กำรเกษตรของชุมชนในระดับอ�ำเภอ เรื่องกำรผลิตสับปะรด 
 ■ เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกล และยังดัดแปลงวัสดุเหลือใช้และเคร่ืองจักรกลมำใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตร  
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและจ�ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรทั่วไป พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำกำรใช้เครื่องจักรกลและช่วยซ่อมบ�ำรุงให้แก่เกษตรกร
ที่มีปัญหำจนสำมำรถใช้งำนได้ดี มีกำรเผยแพร่ควำมรู้เทคโนโลยี ด้ำนกำรวำงระบบกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำด  
ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

“ มากกว่ารางวัลใดๆ ความภาคภูมิใจคือรอยยิ้มของเพื่อน 

ร่วมอาชีพที่มาขอค�าแนะน�า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือการเกษตร  

เรื่องเทคนิคการท�าสวน อาชีพท�าการเกษตรจะเป็นอาชีพที่ท�าให้มี 

ความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้อยู่พร้อมหน้าในครอบครัว อาชีพท�าการเกษตร 

อาจจะไม่ท�าให้รวย แต่สามารถจะอยู่แบบ ยั่งยืน และ มีความสุขให้ได้”
■

พืน้ทีแ่ละปรบัเปลีย่นรปูแบบแปลงปลกูสับปะรดใหม่ โดยมกีำรวำงแบบแปลน ทีเ่หมำะสม 
กับสภำพพื้นที่และกำรใช้เครื่องทุ่นแรง ที่จะน�ำมำชดเชยในกำรใช้แรงงำน สำมำรถบริหำร 
จัดกำรดแูลแปลงได้ด้วยแรงงำนภำยในครวัเรอืน เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ นอกจำกนี ้ยงัริเร่ิมวธิี
กำรให้ปุ๋ยแบบผสมผสำน คือ กำรปรับปรุงดินก่อนกำรปลูก โดยใช้วิธีกำรไถกลบวัชพืช พืชอำยุสั้น 
และกำรใช้ปุย๋หมกั ทดแทนกำรเผำ เพือ่เสรมิสร้ำงธำตุอำหำรในดินแบบธรรมชำต ิเมือ่ปลกูสบัปะรดแล้ว
จะใช้วธิผีสมปุย๋เคมี กับน�ำ้หมักฉดีพ่นตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด เพือ่ให้ง่ำยต่อกำรบงัคบัให้ผลผลติออกสูต่ลำด
ตำมควำมต้องกำรและต่อเนือ่งทัง้ปี เป็นกำรลดผลผลติไม่ให้ออกในช่วงตำมฤดกูำล พร้อมกบัไร่อืน่ๆ ซ่ึงเป็นวธิหีนึง่ทีช่่วย 
แก้ปัญหำผลผลิตล้นตลำด เพรำะสับปะรดสดเน่ำเสียได้ง่ำย ไม่สำมำรถเก็บได้เป็นเวลำนำน
 2)	 การจัดการผลผลิต	 : ยึดหลักและแนวคิดในด้ำนคุณภำพของสินค้ำ เป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ กำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ถูกต้องและเหมำะสม คือ แนวทำงในกำรท�ำกำรเกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิต ท่ีมีคุณภำพดี  
ตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่ำกำรลงทุนและขบวนกำรผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีกำรใช้ทรัพยำกร
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดควำมยั่งยืนทำงเกษตรกรรม และไม่ท�ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	: มีกำรวำงแผนกำรผลติโดยให้ผลผลติออกทกุเดอืน ลดปัญหำผลผลติล้นตลำดและรำคำตกต�ำ่ 
ใช้หลกักำรปรบัเปลีย่นวิธกีำรให้อำหำรแก่พืช โดยใช้หลกักำรหน่วงเวลำ โดยกำรบงัคบักำรออกดอกเพือ่ให้ผลผลิตกระจำยออกสู่ตลำดท้ังปี  
เพื่อให้มีรำยได้ในรูปแบบรำยเดือน นอกจำกนี้ ในช่วงสั้น ๆ ที่ผลผลิตมีกำรกระจุกตัว ได้มีกำรคัดผลผลิตสับปะรดที่ตกเกรด หรือไม่ได้
มำตรฐำน มำแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ เช่น สับปะรดกวน เป็นต้น นอกจำกนั้นยังเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยในตลำดออนไลน์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 เข้ำร่วมสัมมนำขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนเครือข่ำยศูนย์เรียนรู ้กำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรผลติสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเป็นวิทยำกรของ ศพก. อ�ำเภอเมอืงล�ำปำง
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดน่าน

ด้านพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ได้พัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้กำรผลิตและกำรใช้น�้ำหมักชีวภำพจำกพืชผักผลไม้ ที่ได้จำกกำรอบรม 
ศกึษำ ดงูำน แลกเปลีย่นกบัเพือ่นเกษตรกรน�ำมำผสมผสำนกบัประสบกำรณ์กำรผลติข้ำวโพดเลีย้งสตัว์มำอย่ำงยำวนำน 
ลดปรมิำณกำรใช้สำรเคมใีนกำรก�ำจดัวัชพชืประเภทเผำไหม้ ซึง่สำมำรถลดปรมิำณสำรเคมลีงจำกเดมิ 15 เท่ำ ลดกำร
ใช้ปุ๋ยเคมี 2 เท่ำ และผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนได้ไร่ละ 512 บำท

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 : เพื่อให้ได้ข้ำวโพดผลผลิตสูง ไม่ใช่แค่พันธุ์ดีเท่ำนั้น เกษตรกรผู้ปลูกต้องเอำใจใส่
และดูแลแปลงเป็นระยะ ตั้งแต่เตรียมดินกระท่ังจนถึงเก็บเกี่ยว สำมำรถลดกำรใช้สำรเคมีและลดต้นทุนกำรผลิตได้ 
ในพื้นที่ 29 ไร่

ชื่อ-นามสกุล :	 นายบรรจง	ไชยยงค์
วัน เดือน ปีเกิด :	 30	กรกฎาคม	2512
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น	สาขาพะเยา
ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ 5 ต�าบลบ้านฟ้า
  อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์	 : 09 5707 2818
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2557

 2)	 การจดัการผลผลิต	: พืน้ท่ีปลกูข้ำวโพดเป็น
พื้นที่เขำสูง พอถึงช่วงธันวำคม จะเก็บเกี่ยวผลผลิต จะ
เกบ็ข้ำวโพดทัง้เปลอืกใส่กระสอบ แล้วน�ำไปเกบ็ไว้ท่ีบ้ำน 
โดยใช้รถอีแต๋นใช้ในกำรบรรทุกมำเป็นกระสอบเก็บไว้ที่
บ้ำน รอกำรน�ำไปสี ซึ่งจะรวบรวมผลผลิตภำยในกลุ่มผู้
ปลกูข้ำวโพดในหมูบ้่ำน และเลอืกสกีบัสหกรณ์กำรเกษตร
อ�ำเภอบ้ำนหลวง

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■ ได้รับกำรยกย่องให้เป็นเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดน่ำนและถ่ำยทอดควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง
นวัตกรรมลดกำรใช้สำรเคมีฯเกษตรกรในหมู่บ้ำนสำมำรถลดกำรใช้สำรเคมีในพื้นที่กำรเกษตรลง
 ■ ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอร่วมกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลทุกต�ำบลจัดงำน
รณรงค์ ขยำยผลนวัตกรรมลดกำรใช้สำรเคมีเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด�ำเนินงำนระดับอ�ำเภอ

“ ปฏิบัตติามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 

วิถีชีวิตแบบพออยู่ พอกิน พอเพียงพึ่งตนเอง

และแบ่งปันไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ”
■

	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	: กำรขำยผลผลติมช่ีองทำงจ�ำหน่ำย 
2 ช่องทำง คือ 1) ขำยให้กับพ่อค้ำคนกลำงในต�ำบล และต่ำงต�ำบล จำกนั้น
พ่อค้ำคนกลำงๆจะส่งผลผลิตต่อไปยังบริษัท เช่น บริษัทซีพี และเบทำโกร 
บำงส่วนจ�ำหน่ำยไปยังตลำดอื่นๆ 2) ขำยให้กับสหกรณ์กำรเกษตรอ�ำเภอ
บ้ำนหลวง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 ■ เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์องค์ควำมรูแ้ละผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กดิ
ขึ้นผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น จัดนิทรรศกำร รำยกำรโทรทัศน์ เป็นต้น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 เข ้ำรับกำรฝึกอบรมสม�่ำเสมอ เพื่อจะได้รับควำมรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติม ปีละประมำณ  
20 ครั้ง และแลกเปลี่ยนกับอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนในจังหวัดน่ำน จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ youtube อินเตอร์เน็ต
และ เครือข่ำยต่ำงจังหวัด
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดพะเยา

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 เทคนคิกำรปลกูล�ำไยให้เกดิกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ทีไ่ด้มำกทีส่ดุ โดยจะปลกูในระยะ
ทีช่ดิมำกกว่ำระยะปลกูท่ีกรมวชิำกำรเกษตรก�ำหนด ด้วยแนวคดิทีว่่ำล�ำไยใช้ระยะเวลำในกำร
เติบโตจนสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นเวลำหลำยปีพอสมควร และยังสะดวกต่อกำรติดตั้ง
ระบบน�้ำที่ปรับเปลี่ยนให้ประหยัดพื้นที่และเหมำะกับพื้นท่ี หลังกำรเก็บเก่ียวผลผลิตทุกคร้ัง
สำมำรถใช้กำรตัดแต่งกิ่งอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อช่วยลดทอนควำมแออัดของระยะที่ชิดมำกขึ้นได้

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:
 ■ ทดลองปลูกล�ำไยระยะชิดในพ้ืนท่ี 6 ไร่ ก่อนที่จะขยำยกำรปลูกเต็มพื้นที่  
11 ไร่หลังจำกเห็นว่ำกำรปลูกระยะชิดนั้นไม่ได้มีผลกระทบกับคุณภำพผลผลิตล�ำไย 
 ■ เทคนิคกำรตัดแต่งก่ิง โดยจะเน้นกำรตัดแต่งทรงพุ ่มแบบฝำชีหงำย  
เพื่อให้ล�ำไยมีควำมสูงอยู่ในระดับที่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ง่ำย และจะท�ำกำรตัดแต่งก่ิง 
หลังกำรเก็บเก่ียวผลผลิตทุกครั้ง เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรให้ผลผลิต 
ของล�ำไยในฤดูกำลถัดไปให้มีคุณภำพมำกที่สุด
 ■ เทคนิคกำรปรับเปลี่ยนกำรบ�ำรุงดูแลรักษำท่ีเหมำะสมส�ำหรับพื้นที่  
เริม่ต้ังแต่กำรเลอืกใช้ปุย๋ให้เหมำะสมกบัสภำพดนิในพืน้ท่ี ใช้อตัรำปุ๋ยอนิทรย์ีต่อปุย๋เคมี
ในอัตรำส่วน 3 : 1 จะเริ่มใส่ปุ๋ยหลังจำกกำรตัดแต่งกิ่งหลังกำรเก็บเกี่ยว โดยจะหว่ำน

ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร ขัติยศ
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	กรกฎาคม	2514
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านยางขาม
ที่อยู่ : เลขที่ 131 หมู่ 1 บ้านห้วยยางขามใหม่ ต�าบลห้วยยางขาม
  อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์	 : 08 6186 7477
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2559
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 มกีำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรูก้บัเกษตรกรผูส้นใจท่ีเข้ำมำศกึษำดู
งำนในแปลงของตนเอง

“ การท�าการเกษตรโดยยึดหลักการดูแลเอาใจใส่ อย่างสม�่าเสมอ ไม่ท�าลายดิน

ไม่ท�าลายคน ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อให้เหมาะสม

กับพื้นที่มากที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ”
■

ปุ๋ยตำมแนวปลำยทรงพุ่มและคลุมโคนต้นด้วยเศษใบล�ำไยเพื่อล่อรำกแขนง
ให้สำมำรถดดูซมึปุย๋ไปใช้ได้ง่ำยขึน้ และเนือ่งจำกพืน้ท่ีสวนล�ำไยเป็นพ้ืนทีท่ีมี่ 
ปัญหำด้ำนระบบชลประทำน ในช่วงต้นฤดฝูนของทุกปีชำวสวนล�ำไยในอ�ำเภอจนุ 
จะประสบปัญหำล�ำไยผลแตกเนื่องจำกกำรรับในปริมำณมำกและรวดเร็ว  
จงึได้แก้ปัญหำนีด้้วยกำรเตมิแคลเซยีมโบรอน โดยหว่ำนปลำยทรงพุม่ ปริมำณ 
0.5 กิโลกรัมต่อต้น เพือ่ช่วยท�ำให้ล�ำไยเปลอืกหนำขึน้ พร้อมส�ำหรบักำรขยำย
ตัว ในระยะเริ่มติดผลใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ทยอยใส่ 2 ครั้ง และนวดผลด้วยปุ๋ย
สูตร 24-7-7 อีก 1 ครั้ง เมื่อเข้ำสู่ช่วงที่เมล็ดของล�ำไยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด�ำจึง
เปลี่ยนมำใช้ปุ๋ยสูตร 15-5-20 ผสมกับ 15-0-0 จนกระทั่งขนำดผลล�ำไยเริ่ม
ขยำยจนได้ขนำด B (ก่อนเก็บเกี่ยวประมำณ 20 วัน) จึงเปลี่ยนมำใช้ปุ๋ยสูตร 
33-6-12 ร่วมกับฮอร์โมนโปแตสเซียมไนเตรทและสำหร่ำยน�้ำ
 ■ กำรดูแลเอำใจใส่ให้เสมือนเป็นสมบตัท่ีิมีค่ำ ต้องมกีำรดูแลอย่ำง
สม�่ำเสมอ หมั่นส�ำรวจโรคและแมลงในพื้นที่ มีกำรป้องกันโรคและแมลงโดย
ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหำนี้ในพื้นที่ โดยเฉพำะกำรดูแลเรื่องเชื้อรำต้องท�ำอย่ำง
ต่อเนื่องในทุกระยะ เม่ือจ�ำเป็นต้องใช้ยำฆ่ำแมลงหรือยำก�ำจัดเช้ือรำก็จะใช้
ในปริมำณที่น้อย โดยหวังผลแค่กำรไล่มำกกว่ำกำรฆ่ำ และก�ำลังปรับเปลี่ยน
กำรน�ำสำรชีวภัณฑ์มำใช้ร่วมในกำรก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชให้เหมำะสม
กับพื้นที

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 ปรึกษำผู้รู้ทั้งเจ้ำหน้ำที่ และเกษตรกรที่มีประสบกำรณ์ รวมทั้งศึกษำ
ทดสอบด้วยตนเอง เป็นสมำชิกเครือข่ำย สมำร์ทฟำร์มเมอร์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดชัยภูมิ

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 กระบวนการผลติทีต้่องค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศในแปลงนาทีม่คีวามปลอดภัย	และมคีวามสมดลุ
ของธรรมชาติ	ได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการผลิตข้าว	การลดต้นทุนกระบวนการผลิตโดย 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยหมัก	และน�้าหมักชีวภาพเป็นหลัก	 เมื่อ	พ.ศ.	 2557	 ได้ทดลองท�านาแบบประณีต	 โดยใช้พันธุ์ข้าว
ไรซ์เบอร์รี่	ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ผลที่ได้ดีมาก	พื้นที่	3	งาน	ได้ข้าว	535	กิโลกรัม	เป็นแปลงเรียนรู้ที่ท�าได้จริงและเกษตรกร 
ในพื้นที่หรือประชาชนทั่วไป	สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	: ได้ด�าเนนิชีวติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	 
รัชกาลที่	9	โดยแบ่งพื้นที่เป็น	4	ส่วน	ดังนี้
	 	 ส่วนที่	1	พื้นที่สร้างที่อยู่อาศัย	และพืชผักสวนครัว
	 	 ส่วนที่	2	การปลูกไม้ผล	พืชล้มลุก	และปลูกพืชทุกชนิดที่รับประทานได้	ได้แก่	ไม้ผล	เช่น	มะม่วง	ขนุน	
ชมพู่	ฝรั่ง	เป็นต้น	และพืชล้มลุก	เช่น	มะเขือ	พริก	แตงกวา	ถั่งฝักยาว	บวบ	เป็นต้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิมาลย์	แผ่นเงิน
วัน	เดือน	ปีเกิด	 : 7 มิถุนายน 2497
การศึกษา :	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ
สถาบันการศึกษา	 :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่อยู่	 :	 เลขที่	133	หมู่	8	ต�าบลช่องสามหมอ	
	 	 อ�าเภอแก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์	 :	 09	8163	9874
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

	 	 ส่วนที่	 3	 ขุดสระน�้า	 เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในยามที่จ�าเป็น	 และ
เลี้ยงปลา
	 	 ส่วนที่	4	พื้นที่แปลงนาข้าว	โดยแบ่งออกเป็น	3	แปลงๆ	ละ	2	
ไร่เศษ	ส�าหรับปลูกข้าว	3	สายพันธุ์	ดังนี้	

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
130



	 พัฒนาตนเองให้เป็นตัวอย่าง	และเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง	และเกษตรกร
ทั่วไป	 ตลอดจนประชาชนที่สนใจการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้	 การอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การเกษตรของเกษตรกร

“ การท�าการเกษตรอย่างยั่งยืนค�านึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ”
■

	 	 แปลงที่	 1	 เป็นแปลงสาธิตการลดต้นทุนการผลิต	 โดยน�าดินท่ีได้จากแปลงนาไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร	
NPK	โดยชุดดิน	KKN	ซึ่งต้องใส่ปุ๋ยสูตร	46-0-0	จ�านวน	2	กิโลกรัมต่อไร่	ปุ๋ยสูตร	18-46-0	จ�านวน	7	กิโลกรัมต่อไร่	
และปุ๋ยสูตร	0-0-60	จ�านวน	7	กิโลกรัมต่อไร่	และใส่ปุ๋ยในครั้งที่	2	ปุ๋ยสูตร	46-0-0	จ�านวน	5	กิโลกรัมต่อไร่	มีค่า	 
pH	=	6.5	ใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	105	เป็นนาหว่าน
	 	 แปลงที่	2	เป็นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	โดยหว่านข้าวไรซ์เบอร์รี่
	 	 แปลงที่	3	หว่านข้าวมันปู	(ข้าวพันธุ์พื้นเมือง)
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 การวางแผนการผลิตและการตลาดโดยใช้ตลาดน�าการผลิต	 สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มจากสินค้าเกษตร
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	ผลิตข้าว	และท�าการแปรรูปขาย	 โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	 เช่น	การท�า
ข้าวกล้อง	 เป็นต้น	 ก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว	 และสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
(ศพก.)

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ความตั้งใจในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู	้ ทั้งจากประสบการณ์จริง	 การศึกษาดูงาน	 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ	ผู้ที่สนใจ	และประยุกต์ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการกระบวนการผลิต	ที่เหมาะสมตลอดเวลา	และมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดยโสธร

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 	 ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 โดยการน�าน�้าหมักชีวภาพ	 ปุ๋ยหมัก	 บ�ารุงดิน	 ไถกลบตอซัง	 
ปลูกปอเทือง	ถั่วลิสงบ�ารุงดิน	ไม่ใช้สารเคมีลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี	โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	น�้าหมักชีวภาพใช้เอง
 ■	 ปลูกพืชแบบผสมผสานในแปลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
 ■	 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	โดยการใช้สารชีวภัณฑ์	ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
 ■	 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปผลผลิต	 ชาหญ้าหวาน	 ท�าโรงเรือนเพื่อใช้ในการอบแห้งก่อน 
บรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย

ชื่อ-นามสกุล :	 นายค�าผอง	สุวรรณเพชร
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 5	พฤศจิกายน	2505
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอกุดชมุ	จังหวัดยโสธร
ที่อยู่	 :	 เลขที่	19/2	หมู่	9	บ้านสุขเกษม	ต�าบลโนนเปือย
	 	 อ�าเภอกุดชมุ	จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์	 :	 09	3547	1126
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 เน้นและวางแผนให้ผลผลิตในแปลงปลูก
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง	สามารถจ�าหน่ายได้ตลอดปี
 2)	 การจดัการผลผลิต	:	มผีลผลติบางส่วนจ�าหน่ายสด	เช่น	พชืผกั/	
ผลไม้	บางส่วนแปรรูปด้วยการอบแห้ง	เป็นสวนที่ผลิตชาหญ้าหวานแห่งแรก
ในจังหวัดยโสธร
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายที่ฟาร์ม	 ส่งขายทาง
ไปรษณีย์	จ�าหน่ายในเครือข่ายกลุ่มต่างๆ	ลูกค้าน�าผลผลิตไปแปรรูปเองและ
จ�าหน่ายต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เปิดสวนเป็นศนูย์เรยีนรูเ้กษตรผสมผสาน	สวนตาผอง	เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรในพื้นท่ี	 และต่างจังหวัด	 และมีการติดตามผลในการ
ถ่ายทอดว่าผูม้าเรยีนรูน้�าไปปฏบิตัหิรอืไม่	เช่น	ตามไปเยีย่มและให้ค�าแนะน�า
เพื่อส่งเสริม	 และสร้างคนต้นแบบในสังคมให้เกิดอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนั้น 
ยังได้รับรางวัลที่ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร
 ■	 รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม	 รองชนะเลิศระดับ
เขต	7	ปี	2559
 ■	 รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นรองอันดับ	1	ระดับประเทศ	ปี	2559

“ เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีกินดี ชุมชนมีห่วงโซ่อาหาร

ปลอดภัยบริโภค สร้างอาชีพให้ครอบครัว ต้องการ

พัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตร

เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย มีจุดจ�าหน่ายสินค้า ให้ชุมชน

เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ร่วมอบรมสัมมนาทุกโครงการที่ส่วนราชการเชิญ	เพราะต้องการเติมเต็มความรู้และ	ประสบการณ์ให้ตนเอง
ร่วมท�าแผนธุรกิจ	Start	up	กับพาณิชย์จังหวัด	และร่วมกับเครือข่ายการเกษตรกรในทุกระดับ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ตลอดจนหาความรู้ผ่านสื่อต่างๆ	เช่น	อินเตอร์เน็ต	Youtube	เป็นต้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดอุบลราชธานี

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ผกัพาย	เป็นพชืน�า้ชนดิเลก็	ไวต่อช่วงแสงหรอืแสงมีผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโต	เกดิขึน้เองได้ง่ายตามธรรมชาติ 
ในช่วงหน้าฝนเป็นผักท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดข้ึนในสภาพน�้าขังหรือมีความช้ืนสูง	 เป็นผัก	 ที่ได้รับ
ความนิยมในการน�ามาบริโภคกับเมนูอาหารหลายชนิด	เช่น	ลาบ	ส้มต�า	ก้อย	น�้าตก	หรือลวกจิ้มกับน�้าพริกต่างๆ	
	 โดยธรรมชาติแล้วพืชชนิดนี้มักหยุดเจริญเติบโตในหน้าหนาว	 เพราะฤดูหนาว	 มีช่วงแสงสั้นๆ	 ท�าให ้
นายทวี	 อุปมา	 มองเห็นว่าควรเพิ่มช่วงแสงให้กับผักพาย	 จะท�าให้ผักเจริญเติบโตไม่ได้ดีเหมือนฤดูกาลอื่นๆ	 ที่มี 
ช่วงแสงยาวๆ	 นอกจากนี้	 ยังมองที่ราคาขายในช่วงหน้าหนาวผักพายจะมีราคาขายที่สูงกว่าฤดูกาลอื่น	 จึงคิดวิธีการ 
เพิ่มช่วงแสงโดยใช้แสงสว่างจากหลอดไฟให้กับผักพายในฤดูหนาว	คือ	เพิ่มแสงช่วงเวลา	05.30	น.	ถึง	06.00	น.	และ	 
เวลา	 17.30	 น.	 ถึง	 18.00	 น.ส่งผลให้ผักพายมีการเจริญเติบโตตามปกติเหมือนฤดูกาลอื่นและราคาจ�าหน่ายใน 
หน้าหนาวสูงกว่าฤดูกาลอื่น	จากราคากิโลกรัมละ	10-15	บาท	เป็นกิโลกรัมละ	40	บาท	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายทวี	อุปมา
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 3	สิงหาคม	2523
การศึกษา :	 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ	สาขาช่างอิเล็กทรอนกิส์
สถาบันการศึกษา	 :	 สถาบันการศึกษาฝีมือแรงงาน	
	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	127	หมู่	11	บ้านโคกเซบูรณ์	ต�าบลสระสมิง	
	 	 อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์	 :	 08	1789	4147
Facebook	 :	 MrTawee	Aupama
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

	 ซึง่ฤดูกาลดงักล่าวจะมผีกัชนดินีน้้อย	จงึท�าให้เกดินวตักรรมการผลติ	 
“ผักพายนอกฤดู”	ขึ้น	โดยให้ความส�าคัญกับการปลูกผักพายในช่วงนอกฤดู
เป็นหลกั	และบอกว่าหลงัจากหว่านเมลด็ผกัพาย	ประมาณ	2	เดอืน	กส็ามารถ 
เริ่มเก็บผลผลิตได้ทุกวันเป็นรุ่นๆ	 รุ่นที่เก็บไปแล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์	
จากนั้น	 10	 วัน	 ก็สามารถเก็บต่อได้อีก	 ท�าเช่นนี้ไปเร่ือยๆ	 และสามารถ 
เก็บขายได้นานถึง	4	เดือน	

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม	สัมมนาของส�านักงานเกษตรจังหวัด	และการเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ในระดับอ�าเภอ	ประชาสมัพันธ์กจิกรรมของตนเองผ่านระบบ	Social	network	ร่วมออกรายการทางส่ือโทรทศัน์	 
และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ	 เช่น	 รายการก้าวอย่างพอเพียง	 ทางช่อง	 NBT	 อุบลราชธานี,	 เทคโนโลยีชาวบ้าน	 เป็นต้น 

“ งานเกษตรกรรมและการท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน

ต้องท�าการเกษตรที่มากกว่าการท�านาเพียงอย่างเดียว

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

อยู่อย่างพอเพียง พอกิน พอใช้ เหลือจ�าหน่าย ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 การคิดนอกกรอบและรู้จักวางแผนการ
ตลาด	ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดด้วยการหมุนเวียนพื้นที่เพื่อลดปัญหาการ
สะสมเร่ืองโรคของพืชชนิดนั้นๆ	 และเน้นการปลูกพืชผักนอกฤดูกาล	 เช่น	 
ผักพาย	ผักแขยง	เป็นหลัก
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 ปกติจะเก็บผลผลิต	 วันละ	 7-8	 ถุง	 
(ถงุละ	5	กิโลกรมั)	ได้ประมาณ	40-50	กโิลกรมัต่อวนั	ขายในราคากโิลกรมัละ	 
40	บาท	มีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ	2,000	บาท	หรือเดือนละ	30,000-
60,000	 บาท	 โดยน�าไปขายที่ตลาดสดในอ�าเภอวารินช�าราบ	 จากนั้นจะมี
พ่อค้ามารับซื้อเพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อในตลาดจังหวัดละแวกใกล้เคียงต่อไป
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 การสร้างเครือข่ายโดยเร่ิมจาก
เครือญาติ	 จากนั้นเข้าร่วมจ�าหน่ายผลผลิตในโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ 
จัดขึ้น	 เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าให้กับสมาชิกเครือข่ายเพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อ 
มีการประชาสมัพนัธ์สนิค้าผ่าน	Facebook	นัน้ๆ	วเิคราะห์ตลาดเพือ่วางแผน
การผลิตให้ได้ราคาที่สูงกว่าปกติทั่วไป

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 เข้าร่วมโครงการกบัหน่วยงานภาครฐั	ค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิจาก
ระบบ	 IT	 เข้าร่วมการสัมมนา	 อบรม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของ 
ทกุหน่วยงาน	และการตัง้กลุม่ไลน์	เพือ่เป็นจุดประสานงานและประชาสมัพนัธ์

เป็นวิทยากรในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	 และการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
กับบุคคลภายในและภายนอก ส
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดศรีสะเกษ

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

ชื่อ-นามสกุล :	 นายไพฑูรย์	ฝางค�า
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 16	กุมภาพันธ์	2513
การศึกษา :	 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติศักดิ์
สถาบันการศึกษา	 :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่	 :	 เลขที่	20	หมู่	7	บ้านนาทุ่ง	ต�าบลผักไหม	
	 	 อ�าเภอห้วยทับทัน	จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์	 :	 08	1579	3108
ID	Line	 :	 0815793108
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

 จากเกษตรเคมี	เปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์
	 จากนาหว่าน	มาเป็นนาด�า	นาหยอด
	 สามารถลดต้นทุนการผลิต	 ลดการใช้เมล็ดพันธุ ์	 ลดการใช้ปุ ๋ย	
สามารถเพิ่มผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
136



	 ท�าเป็นตัวอย่าง	 เป็นต้นแบบ	 ขยายผลไปสู่การรวมกลุ่ม	 สร้าง 
เครือข่าย	 จนได้รับการยอมรับ	 เป็นต้นแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ 
เกษตรสมัยใหม่ผักไหมโมเดล

“ มุ่งมั่น พัฒนา อาชีพการเกษตร

สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต	ลดต้นทุน	ใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มีกระบวนการควบคุม
ทุกขั้นตอน	มีการร่วมกลุ่ม	รวมซื้อ-รวมขาย
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	มีการแปรรูป	
เพิ่มมูลค่า	มีการตลาดล่วงหน้า

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและ

การเชื่อมโยงเครือข่าย

	 มีการรวมกลุ ่ม	 สร้างเครือข่าย	 แลกเปล่ียน	
วางแผนการผลิตร่วมกัน	และการตลาดร่วมกัน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสุรินทร์

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 นางรจนา	 สีวันทา	 เป็นต้นแบบของเกษตรกรในการท�าเกษตรธรรมชาติ	 โดยการท�านาแบบอินทรีย์	 โดยยึดหลักการอนุรักษ์
ธรรมชาติเป็นหลัก	มุ่งที่จะลดต้นทุน	ในการผลิต	และเพิ่มผลผลิตข้าว	โดยวิธีการต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยการไถกลบ
ตอซัง	 หว่านพืชตระกูลถั่ว	 การท�าปุ๋ยอินทรีย์	 การท�าสารขับไล่แมลงใช้เอง	 การท�านาหยอด	 การทดลองตัดต้นข้าวในระยะต่างๆ	 เพื่อ 
ลดการระบาดของศัตรูพืชและวัชพืช	 การท�านาโดยงดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกชนิดแต่มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน	 ซึ่งสามารถลดต้นทุน 
การผลิตข้าว	 ซึ่งเกษตรกรทั่วไปใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเคมี	 เฉลี่ยไร่ละ	 3,025	 บาท	 ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์	 2,010	 บาท	 ซึ่งต่างกัน	 
1,015	 บาท	 จึงควรลดต้นทุนการผลิตด้วยการหันมา	 ปลูกข้าวอินทรีย์แทน	 และสามารถเพิ่มผลผลิต	 เฉลี่ย	 620	 กิโลกรัมต่อไร่	 
ซึ่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	เพราะ	ผ่านมาตรฐาน	มกท.	

ชื่อ-นามสกุล :	 นางรจนา	สีวันทา
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 24	มีนาคม	2518
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอจอมพระ	จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่	 :	 เลขที่	52	หมู่	4	ต�าบลหนองสนทิ
	 	 อ�าเภอจอมพระ	จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์	 :	 08	7074	5255
ID	Line	 :	 0870745255
Facebook	 :	 รจนา	สิวันทา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	:	เริม่ต้นจากการผลติ	การแปรรปู	ไปจนถึงจ�าหน่ายเอง	
โดยมีเทคนิคในการท�านาอินทรีย์ให้ประสบผลส�าเร็จ	ดังนี้
 ■ ช่วงเดือนธันวาคม	 หลังเก็บเกี่ยวข้าว	 ไถกลบตอซัง	 ท�าน�้าหมักชีวภาพ 
ขับไล่แมลง	
 ■ ช่วงเดือนธันวาคม	หว่านพืชตระกูลถั่ว	โดยปลูกถั่วพร้า	ไร่ละ	8	กิโลกรัม	
เพื่อบ�ารุงดิน	
  ■ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน	 เก็บเมล็ดพันธุ์ถ่ัวพร้า	 ได้ไร่ละประมาณ	 

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 สร้างกลุ่มเครือข่าย	 จัดตั้งเป็นศูนย ์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต�าบลหนองสนิท	อ�าเภอจอมพระ	
จังหวัดสุรินทร์	 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์	 ให้กับกลุ่มเกษตรกร	 นักศึกษา	 หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ	 
ได้ไปศึกษาเรียนรู้

“ ท�าเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว

ผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และขายได้ราคาดี ”
■

200	 กิโลกรัม	 ขายให้สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ในราคากิโลกรัมละ	 17	 บาท	
ไถกลบต้นถั่วพร้า	ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	
 ■ ช ่วง เดือนพฤษภาคม	 ไถแปร	 หยอดเมล็ดพันธุ ์ ข ้ าว 
ขาวดอกมะลิ	105	ในอัตราไร่ละ	8-10	กิโลกรัมต่อไร่
 ■ ช่วงเดือนพฤษภาคม	 –	 เดือนตุลาคม	 ส�ารวจระบบนิเวศ 
ในแปลงนาทุกๆ	 7	 วัน	 ก�าจัดวัชพืชด้วยการถอน	 หากมีวัชพืชมากเกินไป 
หรือข้าวงามเกินไปจะตัดใบข้าวทิ้ง	
 ■ ช่วงเดือนมิถุนายน	 –	 เดือนกันยายน	 ฉีดพ่นน�้าหมักชีวภาพ	 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

สารขับไล่แมลง	ทุกๆ	7	วัน	หากมีน�้าในนา	จะใช้วิธีเทลงในน�้าเลยบริเวณริมคันนารอบๆ	แปลงนาทุกแปลง
 ■ ช่วงเดือนกันยายน	–	ตุลาคม	ส�ารวจและตัดข้าวปนทุกๆ	7	วัน	ท�าไปพร้อมกับการส�ารวจระบบนิเวศวิทยาในนาข้าว
 ■ ช่วงเดอืนพฤศจกิายน	เกบ็เกีย่วข้าวด้วยรถเกีย่วนวดทีเ่ก่ียวนวดเฉพาะข้าวอนิทรีย์	น�าเมลด็ข้าวเปลอืกทีเ่กีย่วแล้วไปตาก
จ�านวน	3	แดด	แล้วบรรจุกระสอบพลาสติกสาน	เก็บรักษารอการจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จ�ากัด
 ■ ช่วงเดือนมกราคม	ส่งจ�าหน่ายให้สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จ�ากัด	และแปรรูปข้าวสารขายเอง
 ■ ช่วงเดือนมกราคม	–	ธันวาคม	เลี้ยงหมูหลุม	มูลสุกรใช้ผสมท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการปลูกพืช
 2)	 การจดัการผลผลติ	:	จ�าหน่ายเมลด็ข้าวเปลอืกอนิทรย์ี	และแปรรูปข้าวสาร
ขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	จ�าหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกอินทรีย์	ให้สหกรณ์
เกษตรอนิทรย์ีกองทนุข้าวสุรนิทร์จ�ากัด	ราคากิโลกรมัละ	18.50	บาท	และแปรรปูข้าวสาร
ขายเอง	ข้าวสารมะลิอินทรีย์	ราคากิโลกรัมละ	40	บาท

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 เป็นผู้สนใจใฝ่รู้	 ศึกษาจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 และการอบรมวิชาการ	 
การศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ	 เพื่อน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ 
เหมาะสมกับพื้นที่ของตน	 ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้	 และประสานงานกับเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน	รวมทั้งเป็นก�าลังส�าคัญของหน่วยงานราชการ
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดอ�านาจเจริญ

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ในพื้นที่ของตนเอง	 เช่น	 ใช้มูลสัตว์ของตัวเองท�าปุ๋ยหมัก	 
ท�าน�้าหมักจากหอยเชอรี่	น�้าหมักชีวภาพจากปลา	และน�าปุ๋ยคอกมาท�าปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
 ■	 การปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยการไถกลบตอซังข้าว	และหว่านปุ๋ยพืชสด	เช่น	ถั่วพร้า	ปอเทือง	เป็นต้น
 ■	 เปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาหยอด	และท�าการฉีดพ่นด้วยน�้าหมักชีวภาพ	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวินจิ	สุภาจันทร์
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 8	ธันวาคม	2505
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอเสนางคนคิม	จังหวัดอ�านาจเจริญ
ที่อยู่	 :	 เลขที่	4	หมู่	9	บ้านโคกกลาง	ต�าบลนาเวียง
	 	 อ�าเภอเสนางคนคิม	จังหวัดอ�านาจเจริญ
โทรศัพท์	 :	 09	3554	1366
E-mail	 :	 vinidsupajan@gmail.com
ID	Line	 :	 0935541366
Facebook	 :	 วินจิ	สุภาจันทร์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	:	ด�าเนนิการได้ตนเองและครอบครวั	เริม่จาก
ต้นน�้า	–	กลางน�้า	–	จนถึงปลายน�้า	
 ■	 มกีารผลติปัจจยัการผลติเอง	ได้แก่	การเลีย้งสตัว์เพือ่น�ามลูสตัว์
มาท�าปุย๋คอก	ปรบัปรงุบ�ารงุดนิด้วยการ	ใช้ปุย๋คอกร่วมกบัการปลกูพชืปุย๋สด	
เช่น	ถั่วพร้า	ปอเทือง	แล้วไถกลบ	สลับกับการท�าแปลงเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า	
ปอเทือง	
 ■	 ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว	ได้ท�าการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 สร้างกลุม่เครอืข่าย	จดัตัง้เป็นศนูย์เรยีนรู	้เพือ่กระจายความรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์	 ให้กับกลุ่มเกษตรกร	นักศึกษา	หรือกลุ่มบุคคล
ทั่วไปที่สนใจได้ไปศึกษาเรียนรู้	

“ อาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพที่ยั่งยืน สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ เริ่มจากการผลิตแบบลดต้นทุนการผลิต

มีการจัดการที่เป็นระบบ ไปจนถึงจัดหาตลาด

เพื่อรองรับผลิตผล ดังนั้นอาชีพเกษตรกร ถือเป็นอาชีพ

ที่ถึงแม้ ไม่มีเงิน ก็ไม่มีวันอดตาย ”
■

 2)	 การจัดการผลผลิต	:	การแปรรูปข้าวโดยใช้โรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ไปจนถึงจ�าหน่ายเอง
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์	 :	 โครงการ	 “ผูกปิ่นโตข้าว”	 โดยผู้ซ้ือ 
ส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองจะสั่งซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง	ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 อบรมวิชาการ	 และการไปศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ	 เพื่อน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน	ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนครราชสีมา

ด้านพืชไร่ (มันส�าปะหลัง)

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังโดยใช้ระบบน�้าหยด	
	 	 เดิมมีการปลูกมันส�าปะหลัง	ตามฤดูกาล	อาศัยน�้าฝนเป็นหลัก	ซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่ดีนัก	ต่อมาได้รับการแนะน�าให้	ทดลอง 
ใช้ระบบน�้าแบบสปริงเกลอร์	 และแบบน�้าหยด	 ในแปลงมันส�าปะหลัง	 เน่ืองจากศักยภาพพื้นที่สามารถขุดบ่อน�าน�้าใต้ดินขึ้นมาใช้ได้	 
ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากถึง	9	ตันต่อไร่	จากเดิมอยู่ระหว่าง	4	-	5	ตันต่อไร่	จึงถือว่าเป็นต้นแบบเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง
โดยใช้ระบบน�้าหยด
	 	 	เทคนคิการจัดการระบบน�า้หยด	ท�าให้สามารถปลกูมนัส�าปะหลงัได้ตลอดทัง้ปี	โดยไม่ต้องรอน�า้ฝน	ช่วยลดต้นทนุการผลิต	
เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้ง	ที่ปลูกไปแล้วน�้าไม่เพียงพอ	มันส�าปะหลังเสียหาย	ต้องปลูกใหม่	ปีละ	1	-	2	ครั้ง	 
จึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต	 เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง	 เมื่อต้นมันส�าปะหลังแข็งแรงก็เป็นการป้องกันเพลี้ยแป้งทางอ้อม	อีกทั้งได้ผลผลิต 
เพิ่มขึ้นเท่าตัว	ผลผลิตมีคุณภาพดี	ขายได้ราคา	เนื่องจากสามารถวางแผนให้เก็บเกี่ยวมันส�าปะหลังในช่วงที่ราคาดีได้	
 ■ เทคนิคการปรับปรุงบ�ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังโดยใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกดินมันส�าปะหลัง
	 	 ใส่ปุ๋ยหมักจากเปลือกดินมันส�าปะหลัง	 ในอัตรา	 25	 –	 30	 ตันต่อไร่	 ทุกๆ	 3	 –	 4	ปี	 ซึ่งเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 
ส่งผลให้ผลผลิตมันส�าปะหลังเพิ่มขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการปลูกแบบทั่วไปกับปลูกแบบระบบน�้าหยด	 พบว่า	 
การปลูกระบบน�้าหยด	 ถึงแม้จะมีการลงทุนต่อไร่สูง	 แต่ผลผลิตและรายได้ดีกว่าปลูกแบบทั่วไปที ่
อาศัยธรรมชาติ	 และเมื่อมีการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักจากเปลือกดินมันส�าปะหลัง	 
ในอัตรา	25	–	30	ตันต่อไร่	ทุก	3	–	4	ปี	จะช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้นได้	จึงมีความคุ้มค่า
ในการลงทุนมากกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกแบบทั่วไป	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสมศักดิ์	ป้องปัญจมิตร
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 22	พฤษภาคม	2513
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอเสิงสาง	จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่	 :	 เลขที่	40	หมู่	6	บ้านสมบัติเจริญ	ต�าบลกุดโบสถ์
	 	 อ�าเภอเสิงสาง	จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์	 :	 08	1282	7482
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
142



	 เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารท�าความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี	 เป็นที่เชื่อถือยอมรับในชุมชนจนได้รับเลือกให้เป็น 
ผู้น�าหมู่บ้าน	 และมีผลงานด้านการเกษตรเป็นที่ประจักษ์จนได้รับเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพืชไร่	 ประจ�าปี	 2556	 
มีความขยัน	 ตั้งใจ	 เสียสละ	 และเต็มใจที่จะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ	 โดยพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองให้เป็นเป็น 
แหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์

“ มีแนวคิดวิธีปฏิบัติก้าวหน้า พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

พัฒนาชุมชนให้มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	มีการทดลองและคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกมันส�าปะหลังโดยใช้ระบบน�้าหยดเพื่อแก้ปัญหา
การประสบภัยแล้งจนส่งผลกระทบท�าให้ไม่สามารถปลูกมันส�าปะหลังได้	 อีกทั้งหาวิธีการปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือก 
มันส�าปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตมันส�าปะหลังที่มีคุณภาพสูงและออกสู่ท้องตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 จากประสบการณ์ด้านการปลูกมันส�าปะหลังมากกว่า	 25	 ปี	 ด้านการปลูกอ้อยโรงงาน	 15	 ปี	 
และยังพัฒนาตนเองหาความรู้เพ่ิมเติมด้านการเกษตรแบบผสมผสาน	 เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร	 โดยคิดวิธีการปลูก 
มันส�าปะหลังแบบจัดระบบหมุนเวียน	และปลูกสลับกับพืชอื่นๆ	ท�าให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือน	มีรายได้ตลอดทั้งปี
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด	มีผู้รับซื้อรองรับ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	ในพื้นที่	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

เกี่ยวกับปัญหาและความส�าเร็จของการใช ้เทคโนโลยีระบบน�้าหยดในไร  ่
มันส�าปะหลัง	ให้แก่	ภาครัฐ	เอกชน	เกษตรกร	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน
ทั่วไป	 จึงมีผู้มาขอศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เฉลี่ย	 2	 –	 3	 คร้ังต่อเดือน	 
และเป็นวิทยากรบรรยายนอกสถานที่เฉลี่ย	10	ครั้งต่อปี	
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านพืชไร่ (อ้อยโรงงาน)

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ปลกูอ้อย	โดยไว้ตอโดยการบ�ารงุรกัษาตออ้อยทีดี่	สามารถปลกูอ้อยไว้ตออ้อยได้นาน	15	ตอ	(และยงัสามารถ	ไว้ตอต่อได้เร่ือยๆ	 
โดยที่ผลผลิตและค่าความหวานดี	 หลังจากตัดอ้อยสดแล้วใช้ใบอ้อยคลุมดิน	 แต่เนื่องจากเป็นอ้อยตอใบอ้อยที่คลุมดินจึงมีความหนา	 
จึงมีความคิดโดยการน�าปุ๋ยยูเรีย	 จ�านวน	 25	 กิโลกรัม	 ผสมกับน�้า	 200	 ลิตร	 ฉีดใบอ้อยในแปลงเพื่อให้ใบอ้อยย่อยสลาย	 ด�าเนินการ
ประมาณ	3	ครั้งต่อฤดูการผลิต	
	 วิธีการหมักน�้าหมักปุ๋ยยูเรีย	 คือน�าปุ๋ยยูเรีย	 20	 -25	 กิโลกรัม	 ผสมน�้าเปล่า	 200	 ลิตร	 คนให้ละลายปิดฝาให้มิดชิดหมักไว	้ 
1	สัปดาห์	ก่อนน�าไปฉีดกาบใบอ้อย	ฉีดพรมช่วงที่มีความชื้นจะฉีด	3	ครั้ง	 (ครั้งแรก	ตัดอ้อยเสร็จ	ครั้งที่สองอ้อยงอก	2-3	 เดือน	และ 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวีนัด	ส�าราญวงศ์
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 8	กรกฎาคม	2510
การศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา	 :	 วัดบ้านตะขบ	จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่	 :	 เลขที่	141	หมู่	13	บ้านโคกใหม่	ต�าบลหินโคน	
	 	 อ�าเภอล�าปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์	 :	 08	3380	1380
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

ฉีดซ�้าอีก	 ช่วงที่อากาศมีความชื้น)	 สามารถฉีดโดนใบอ้อยได้	 อ้อยไม่ตาย	 เทคนิคการฉีดน�้าหมักปุ๋ยยูเรียนี้	 จึง
ท�าให้ประหยัดเงินลงทุนดูแลรักษาอ้อย	เมื่อเปรียบเทียบกับชาวไร่อ้อยทั่วๆ	ไป	เพราะใบอ้อยจะย่อยสลายเป็น
ปุย๋อนิทรย์ี	และไม่เปลอืงสารเคมทีีจ่ะใช้ดูแลอ้อย	ทีส่�าคญัท�าให้การไว้ตออ้อยได้นานถงึ	15	ตอ	และยงัคงไว้ตอได้ 
ต่อไปเรือ่ยๆ	ผลผลติดีขึน้ต่อเนือ่งโดยทีไ่ม่ต้องลงทุนปลกูอ้อยใหม่ในทีแ่ปลงเดมิ	สามารถลดต้นทนุในการเตรยีมดนิ	 
ค่าปลูก	ค่าพันธุ์อ้อย	ค่าก�าจัดวัชพืช
	 	 ตัดอ้อยสดส่งขายโรงงานน�้าตาลโดยไม่มีการเผาใบอ้อย	 ช่วยรักษาระบบนิเวศในไร่อ้อยให้อยู่ใน 
สภาพธรรมชาติ	และการขนส่งอ้อยที่ตัดเพื่อส่งโรงงาน	จะใช้รถเล็กในการล�าเลียงออกจากแปลง	เพื่อป้องกันตอ
อ้อยถูกท�าลายจากการขนส่ง	

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูก้บัเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานน�า้ตาล
พมิาย	โรงงานน�า้ตาลสริุนทร์	โรงงานน�า้ตาลบ้านโป่ง	โรงงานน�า้ตาลราชบรุ	ีและเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยโรงงานน�้าตาลใกล้เคียง	

“ การท�าอ้อยอย่างยั่งยืน คือ การ

ตัดอ้อยสด ไม่เผาอ้อยก่อนตัด เนื่องจากจะส่งผล

ให้ดินเสื่อมสภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เป็นผล

ให้ผลผลิตที่ได้ลดลงไปด้วย อีกทั้งยังลดการใช้ปุ๋ยด้วยการ

ย่อยสลายใบอ้อยโดยใช้ปุ๋ยยูเรียน�้าหมักฉีดพ่น 

ท�าให้อ้อยให้ผลผลิต สามารถไว้ตออ้อยได้หลายปีโดย 

ไม่ต้องปลูกอ้อยใหม่ ถือเป็นการลดต้นทุนในการปลูกอ้อยด้วย ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 การเตรียมความพร้อมในการท�า 
ไร่อ้อย	 ได้แก่	 เงินทุน	 และแรงงาน	 การเตรียมดิน	 มีการปรับพื้นที่ให้เสมอ 
ไม่เผาใบอ้อย	ซากอ้อย	และไถระเบิดดินดานก่อนการปลูกอ้อย	การเตรียมพันธุ์อ้อย	
ท่อนพันธุ์จะต้องสะอาดปลอดเชื้อโรค	มีการจัดท�าแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	ปัจจุบันมีพื้นที่ท�าไร่ทั้งหมด	148	ไร่	ผลผลิตเฉลี่ย
อยู่ประมาณ	 15.38	 ตันต่อไร่	 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงงานน�้าตาล	 ค่าความหวานเฉลี่ย 
อยู่ที่	12.78	ซีซีเอส	 (CCS.)	อ้อยส่งเข้าโรงงานน�้าตาลพิมาย	(บริษัทอุตสาหกรรมโคราช	
จ�ากัด)	 ฤดูหีบปีการผลิต	 2558/59	 จ�านวน	 1,858.58	 ตัน	 และขายพันธุ์อ้อย	 25	 ไร่	
จ�านวน	420	ตัน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	เพิ่มผลก�าไร	จากการตัดอ้อยสด	นอกจากได้
ค่าอ้อย	ค่าความหวานแล้ว	ทางโรงงานน�้าตาลยังให้ค่าเงินเพิ่มอ้อยสด	ตันละ	30-50	บาท

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
รัชกาลที่	9	มาใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เป็นตัวแทนเกษตรกรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการจัดท�าแปลงวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(ประชารัฐ)	โดยใช้พันธุ์อ้อยจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อ

 ■ แปลงอ้อย	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 การท�าไร่อ้อยอย่างยั่งยืน	 ให้กับภาควิชาการเกษตร	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ศูนย์วิจัย 
พืชไร่ขอนแก่น	 กลุ่มอ้อยลุ่มแม่น�้าแม่กลอง	 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อย	บ้านดุง	 จังหวัดอุดรธานี	 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)	 
อ�าเภอห้วยแถลง	โรงงานน�้าตาลต่างๆ	และเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้สนใจจ�านวนมาก
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การท�าการเกษตร	เป็นการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	โดยท�ากจิกรรมทางการเกษตรหลายอย่าง	เพือ่
ลดความเสีย่งจากภาวะราคาผลผลติ	และความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศ	เป็นการปลกูพชืหลายๆ	อย่าง	ร่วมกบัการ
ท�าประมง	และการเลีย้งสตัว์	และลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการใช้ปุย๋เคมี	สารเคม	ีและอาหารปลา	มกีารใช้ปุย๋หมกั	
น�้าหมักชีวภาพ	และได้ท�าการหมักผักเพื่อเป็นอาหารปลาแทน
 ■	 มกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม	มกีารใช้น�า้หมกัชีวภาพจากเศษ
ปลา	เศษพชืผกัและผลมะนาวในแปลง	ในการก�าจดัวชัพชืในแปลงใช้น�า้หมักจากผลมะนาวทีร่่วงหล่นภายในแปลง	และ

ชื่อ-นามสกุล : นายโกมล ละออสุวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด : 8 มิถุนายน 2506
การศึกษา : ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยเทคนคินครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : เลขที่ 84 หมู่ 1 ต�าบลนากะชะ อ�าเภอฉวาง 
	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์	 : 08 0885 1874
ID Line : komet11
Facebook : โกเมท ลออสุวรรณ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2557

ปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดที่เหลือท้ิง	 ผลิตเองน�ามาใช้ในสวน	 มีการปรับปรุง
บ�ารุงดินด้วย	โดโลไมท์	ส�าหรับปุ๋ยเคมีจะใช้เฉพาะตอนเร่งดอกเท่านั้น

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 มีการจัดระบบการปลูกพืช	 คือ	 ปลูกพืช
หลากหลายชนดิมไีม้ผลไม้ยนืต้น	พชืผกัพืน้บ้าน	ประมงมกีารเลีย้งปลาหลาก
หลายชนิด	และการเลี้ยงไก่ไข่
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 เนื่องจากเป็นการท�าเกษตรแบบผสม
ผสาน	 มีกิจกรรมที่หลากหลาย	ท�าให้มีผลผลิตออกทุกฤดูกาล	ท�าให้ง่ายต่อ
การจัดการผลผลิต	โดยผลผลิตท�าการเก็บเกี่ยวแล้วน�าขายที่ตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เป็นทีย่อมรบัของคนในชมุชน	และเป็นแหล่งให้ความรูแ้ละถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ากิจกรรมร่วมกันของชุมชน	มีการ
ขยายผลโดยมเีกษตรกรในหมูบ้่านและพืน้ท่ีใกล้เคียงมาศกึษา	ดงูานอยูต่ลอด	
ได้รบัคดัเลอืกเป็นอาสาสมคัรเกษตร	คณะกรรมการศนูย์บรกิารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลนากะชะ	 และได้มีส่วนร่วมกับหมู่บ้าน	
พัฒนาสาธารณประโยชน์	 บ�าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม	 ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของ
ชุมชน	นอกจากนี้ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ	ไปเป็นวิทยากร	
 ■	 ได้รับโล่รางวัล	สาขาไร่นาสวนผสมดีเด่น	ระดับจังหวัด
 ■	 ได้รับโล่รางวัล	สาขาไร่นาสวนผสมดีเด่น	ระดับเขต

“ เน้นการท�าการเกษตรแบบปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และได้น�าเอาหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ในการ ท�าการเกษตร ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ 

เช่น พื้นที่ไม้ผล สระน�้า เลี้ยงสัตว์ และพืชผัก เป็นต้น 

เพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายมีผลผลิตออก

ทุกฤดูกาล มีรายได้ประจ�าวัน ”
■

	 3)	 การจดัการด้านการตลาด	:	ผลผลติท่ีผลิตได้	มสีถานทีจ่�าหน่าย
ที่แน่นอน	คือ	ตลาดในท้องที่อ�าเภอฉวาง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาหาความรู้จากการไปอบรมและศึกษาดูงาน	 แล้วน�าความรู้ 
ทางวิชาการมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการผลิตในฟาร์ม

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดภูเก็ต

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 มีแนวคดิท�าการเกษตรเพ่ือลดความเสีย่งจากภาวะราคาผลผลติตกต�า่	ลดความเสีย่งความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศ	
คุณเสรีจึงได้ท�าการเกษตรหลายอย่าง	 โดยการปลูกพืชที่หลากหลายร่วมกับการเล้ียงสัตว์และการประมงในที่ดินของตนเอง	
โดยเลือกกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมของพื้นท่ี	 มีการจัดการทรัพยากรท่ีดิน
ทุน	แรงงาน	อย่างประสิทธิภาพ	เพื่อให้มีผลผลิตและการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง	โดยน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก	 หัวใจส�าคัญของการท�าการเกษตรคือ	 “ต้องมีน�้า”	 
นายเสรี	อุดมลาภ	จึงได้การขุดสระน�้าเพื่อน�าน�้ามาใช้ในสวนไม้ผล	พืชผักในสวน	และเลี้ยงปลา	

ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี อุดมลาภ
วัน เดือน ปีเกิด :	 27	สิงหาคม	2497
การศึกษา : ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต
ที่อยู่ :	 เลขที่	79/7	หมู่	2	ต�าบลป่าคลอก
	 	 อ�าเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์	 :	 08	1973	3658
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2558 และ 2560

	 การท�าการเกษตรของสวนเน้นในเร่ืองการผลิตที่มีความหลากหลาย	 จึง
เริม่ปลกูผลไม้แบบผสมผสาน	ทัง้มงัคดุ	ลองกอง	ทเุรยีน	จ�าปาดะไร้เม็ด	มะนาว	และ
พืชผักต่างๆ	เช่น	ผักเหมียง	ผักหวานป่า	ผักสวนครัวต่างๆ	จึงได้ค้นคว้าหาความรู้	
ได้มกีารคดิค้นและท�าฮอร์โมนไข่มาใช้ในพืน้ทีข่องตนเองได้เป็นเป็นทีน่่าพอใจ	โดย
ฮอร์โมนไข่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช	 ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง	 ให้ดอก
ออกผลรวดเร็ว	และให้ผลผลิตดี	และแนะน�าให้แก่เกษตรกรข้างเคียง	และผู้สนใจ
ทดลองใช้	ปรากฏว่าได้ผลดีเช่นกัน

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	:	ใช้หลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาจดัการ
ในกระบวนการผลิต	เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิตตกต�่า	ลดความเสี่ยง
ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ	โดยการเกษตรหลายอย่าง	ปลกูพชืทีห่ลากหลาย

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 ปัจจบัุนเป็นทีต่ัง้ของศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร	โดยมเีกษตรกรทัง้ในพืน้ที	่และเกษตรกร
ในชุมชนใกล้เคยีงเข้าศกึษาดงูาน	และน�าไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัอิย่างกว้างขวาง	และเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้นด้าน
ต่างๆ	แก่ชุมชน	เช่น	การท�าฮอร์โมนไข่	การท�าปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์ม	และน�้าหมักชีวภาพ	รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้
แก่หน่วยงาน	ต่างๆ

 ■ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด	ได้แก่	ในปี	2558/2559	

 ■ ได้รับรางวัลที่	1	สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมจากส�านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

“ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ”
■

ร่วมกับการเล้ียงสัตว์และการประมง	การผลิตท่ีค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม	เป็นการผลติทีใ่ช้แนวทางในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทุกกิจกรรม	 และมีแนวคิดในการงดใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร	 เพื่อลดต้นทุนและลดผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	จะเก็บเกี่ยวผลผลิตสดทุกครั้งที่จะจัดจ�าหน่าย	เพื่อให้ผลผลิตสดใหม่ถึงมือลูกค้า
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 ท�าการตลาดโดยการจ�าหน่ายฮอร์โมนไข่	 และผลผลิตทางการเกษตร	 ให้แก่กลุ่ม
องค์กรเกษตรกรต่างๆ	บุคคลทั่วไป	และการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่	และใช้หลักของการตลาดน�าการผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์	 การศึกษาดูงาน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจ	 และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการผลิตอยู่เสมอ	 โดยการใช้ความรู้ท่ีได้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท�าการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ	
โดยปัจจุบันเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 มีศูนย์เครือข่ายในอ�าเภออื่นๆ	 และศูนย์อื่นๆ	
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเครือข่าย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 ■ ในปี	2559	ได้รับรางวัลที่	2	ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่	8	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น	สาขาบัญชี
ฟาร์ม	ระดับจังหวัด
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดระนอง

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 ใช้เศษผัก	ผลไม้	มาท�าน�้าหมักชีวภาพ	รดพื้นคอกหมูหลุมเพื่อป้องกันกลิ่น	แมลงวัน	และหนอน	พร้อม
ทั้งช่วยในการย่อยมูลสัตว์และวัสดุรองพื้น

ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต สุขทอง
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	สิงหาคม	2520
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ที่อยู่ :	 เลขที่	42/1	หมู่	8	ต�าบลมะมุ	อ�าเภอกระบุรี	
  จังหวัดระนอง
โทรศัพท์	 :	 09	5413	1888
Facebook : สมจิตกับกฤษฎา สุขทอง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

 ■	 การท�าปุ๋ยหมักและดินปลูก	 โดยน�ามูลสัตว์ที่เลี้ยง	 และร�าข้าว
มาหมักรวมกัน	 เติมธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้วัสดุที่มีคุณภาพแล้วต่อยอด
ไปถึงการท�าดินพร้อมปลูก	 เพื่อช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของพืชช่วยลด
ต้นทุน,ลดระยะเวลาและได้ประสิทธิภาพสูง	

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	 :	 การเลี้ยงหมูหลุมลดต้นทุนการผลิต	 ช่วย
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลสัตว์
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 สร้างโรงเรือนให้เหมาะสมกับการเลี้ยง 
หมูหลุม	ใช้วัสดุรองพื้นที่ดูดซับน�้า	หาอาหาร	ที่เหมาะสมแต่ช่วงอายุของหมู	 
มีการจัดการในเรื่องของกลิ่นและโรคระหว่างเลี้ยง	 และใช้มูลสัตว์	 เช่น	
วัว	 หมู	 ไก่	 ขุยมะพร้าว	 แกลบดิบและเผา	 กากกาแฟ	 ดิน	 น�้าหมักชีวภาพ	 
ผสมทุกอย่างรวมหมักไว้ประมาณ	 2	 เดือน	 ให้มูลสัตว์	 เกิดการหมักของ
จุลินทรีย์	บรรจุใส่ถุงพร้อมจ�าหน่าย

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
152



	 ท�ากิจกรรมทุกอย่างด้วยตัวเอง	 โดย	 “ท�าให้ดู	 อยู่ให้เห็น”	 น�าผล
ส�าเร็จที่เป็นอยู่ไปเป็นต้นแบบใช้กับคนในชุมชน	 เป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ	เกิดผลท�าให้คนในชุมชนสามารถอยู่ได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น	
ท�าให้หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นชมุชน
ต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆ	และได้รับรางวัลมากมายจากการด�าเนินงาน

“ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 สามารถต่อรองราคากับพ่อค้า
คนกลาง	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	 เช่น	Facebook	Line	และ
จากคณะผู้ศึกษาดูงานเข้ามาเยี่ยมชม

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 เข้าร่วมอบรม	 ศึกษาดูงาน	 และตามสื่อออนไลน์ต่างๆ	 ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดชุมพร

ด้านพืชไร่ (สับปะรด)

การน�านวตักรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 สบัปะรดพนัธุ์สว	ีเป็นสบัปะรดบรโิภคผลสดทีข้ึ่นช่ือของอ�าเภอสว	ีทัง้น้ีได้ปรับปรุง 
การผลิต	จากการศึกษาข้อมลูเพ่ือใช้ในการวางแผนด้านการผลติ	(เตรยีมพ้ืนที	่การคดัเลอืก 
หน่อพันธ์	 ระยะปลูก	 การให้ปุ๋ย	 การบังคับให้ออกผล)	 และด้านการตลาด	 โดยเน้น
ความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่	 การบริหารจัดการแปลง	 โดยให้ผลผลิตออกสม�่าเสมอ	 
ไม่กระจุกตัว	เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิตล้นตลาด	
 ■ การให้ปุย๋สบัปะรดทางใบโดยฉดีพ่นในช่วงก่อนออกผลผลติ	(อาย	ุ6-8	เดอืน)	 
โดยใช้ปุ ๋ยสูตรเสมอร่วมกับ	 ปุ ๋ยอินทรีย์น�้าจากสับปะรด	 เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้ 
ต้นสับปะรด	 และใช้ปุ๋ยสูตร	 0-0-60	 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น�้าจากสับปะรด	 ในช่วงก่อน 
เก็บเกี่ยว	 เพื่อให้ผลสับปะรดมีคุณภาพ	 ผลใหญ่	 หวาน	 กรอบ	 เป็นที่ต้องการของตลาด	 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้าจากสับปะรด	เพื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการลดต้นทุนการผลิต	มีวัสดุดังนี้	 
1)	สับปะรด	จ�านวน	40	กิโลกรัม	2)	กากน�้าตาล	จ�านวน	10	ลิตร	3)	น�้า	จ�านวน	10	ลิตร	
4)	สารเร่ง	พ.ด.2	จ�านวน	1	ซอง	ใส่ในถงัหมกัไว้เป็นเวลา	1	เดือน	จงึน�ามาใช้ร่วมกบัปุย๋เคม	ี
โดยฉีดพ่นในอัตรา	น�้า	200	ลิตร	ปุ๋ยเคมี	5	กิโลกรัม	ปุ๋ยอินทรีย์น�้า	2	ลิตร	ต่อพื้นที่	1	ไร่
 ■ การใช้	 ฮอร์โมน	 NAA	 (Nepthalene	 Acetic	 Acid)	 	 เพื่อบังคับให้ 
สับปะรดออกผลสม�่าเสมอตลอดทั้งแปลง	 และมีผลท�าให้ตะเกียงเล็ก	 โดยใช้ฮอร์โมน	
NAA	 1	 เม็ด	 (0.5	 มิลลิกรัม)	 หยอดลงในยอดสับปะรดที่สมบูรณ์และมีน�้าขังในยอด	 
(อายุสับปะรด	8-9	เดือน)

ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ถึงเสียบญวน
วัน เดือน ปีเกิด :	 28	กุมภาพันธ์		2509
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อ�าเภอสวี จังหวัดชมุพร
ที่อยู่ :	 เลขที่	89/2		หมู่	11	ต�าบลทุ่งระยะ	
  อ�าเภอสวี จังหวัดชมุพร
โทรศัพท์	 :	 08	9994	8412
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
154



	 จากประสบการณ์ท�าไร่สับปะรดได้ประสบผลส�าเร็จ	 จึงได้รับ
การคดัเลอืกจากการประกวดผลงานเกษตรกรดเีด่น	รบัรางวลัที	่1	สาขา
อาชีพท�าไร่	ระดับจังหวัดและระดับเขต	ในปี	พ.ศ.	2557		ทั้งนี้ได้ขยาย
ผลโดยการการสนับสนุนส่งเสริมและให้ค�าแนะน�า	 สมาชิกกลุ่มท�าไร่
สับปะรดสวี	เกษตรทั่วไป	ในต�าบลทุ่งระยะและต�าบลใกล้เคียง	ให้ปลูก
สับปะรดสวีเพื่อเป็นรายได้เสริมในการประกอบอาชีพการเกษตร

“ ส่งเสริมการปลูกสับปะรดสวีเป็นพืชแซม 

ในสวนยางพารา ปาล์มน�้ามัน มะพร้าว เพื่อเพิ่มรายได้ 

และเป็นการสืบสานต�านานสับปะรดสวี ให้อยู่คู่กับอ�าเภอสวีสืบไป ”
■

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	วางแผนการผลติให้มสีบัปะรดให้ผลผลติทกุ
เดอืนในปรมิาณทีส่ม�า่เสมอ	และให้มผีลผลติออกมาก	ในช่วงเทศกาล	ตรษุจนี	
ปีใหม่	สงกรานต์
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 ด�าเนินการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
เพื่อจ�าหน่าย	โดยแบ่งผลสับปะรด	ออกเป็น	3	เกรด	ใหญ่	กลาง	เล็ก
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 	 เก็บเก่ียวสับปะรดตามความ
ต้องการของตลาด	 ได้แก่	 สับปะรดแก่จัด-สุก	 ส�าหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไป	 
และ	 แก่จัดแต่ไม่-สุก	 ส�าหรับตลาดที่จ�าหน่ายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต	ิ
(ภูเก็ต	สุราษฎร์ธานี	กระบี่)

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 จากประสบการณ์ในการท�าไร่สับปะรด	 เป็นเวลากว่า	 10	 ปี	 และ
ได้สนใจศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้การศึกษาดูงาน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	ในการผลิตสับปะรด	โดยใช้ความรู้ที่ได้แก้ปัญหาและ
พัฒนาการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ	 ลดต้นทุน	 เพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย	
และตั้งกลุ่มท�าไร่สับปะรดสวี	 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต	 อีกทั้งร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ในการพัฒนาการผลิตและ
ประชาสัมพันธ์สับปะรดสวี
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดพังงา

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 กรรไกรตอนกิง่	นวัตกรรมใหม่ในการตอนก่ิงท่ีรวดเร็วกว่าการตอนแบบเดมิๆ	สามารถตอนก่ิงได้รวดเรว็ข้ึน	 
จากเดิมที่ตอนได้ประมาณ	200	กิ่งต่อวัน	ถ้าใช้กรรไกรตอนกิ่งสามารถตอนกิ่งได้ถึง	500	กิ่ง	ต่อวัน
 ■	 การเสยีบยอด	เทคนคิการเสยีบแบบง่าย	รวดเรว็	และทีส่�าคญัเปอร์เซ็นต์การรอดสงู	โดยมวีธิกีารท�าเหมอืน 
การเสียบยอดปกติ	แต่เปลี่ยนจากการใช้พลาสติกพันเป็นการใช้เชือกฟางผูกแทน	หลังจากนั้นน�าไปอนุบาลที่กระโจม
พลาสติก	ที่มีขนาด	170	x	400	x	70	 เซนติเมตร	 โดยใช้ท่อ	PVC	ขนาด	4	หุน	 เป็นโครงสร้าง	 เพื่อป้องกันเชื้อรา	 
(เคยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้าง	เกดิเชือ้ราแพร่กระจายไปยงัต้นพนัธุไ์ด้ง่าย)	สามารถเสียบยอดได้เรว็กว่าวธิเีดมิๆได้ถงึ	3	เท่าตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ทองสะอาด
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	กันยายน	2502
การศึกษา : ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สาขาพละศึกษา
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่อยู่ :	 เลขที่	10	หมู่	6	ต�าบลต�าตัว	อ�าเภอตะกั่วป่า
  จังหวัดพังงา
โทรศัพท์	 :	 08	1958	1713
ID Line :	 0819581713
Facebook :	 สุนทรพันธุ์ไม้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2557

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลติ	:	มกีารน�านวตักรรม	โดยการประยกุต์เครือ่ง
มือทางการเกษตรมาใช้ให้เหมาะกับงาน	และได้น�าเทคนิคต่างๆ	ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์การท�างาน	และการแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บเพือ่นเกษตรกรด้วยกนั
 2)	 การจัดการผลผลติ	:	การจดัการกบัผลผลติแบบไม่ให้การสญูเสยี	 
หรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	:	มีการจัดการแบบการหาตลาดน�า
การผลิต	มีการขายผ่าน	line	การออกร้านกับหน่วยงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
156



	 เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การเพาะช�ากล้าไม้	 การท�าปุ๋ยหมัก 
มีคณะเข้ามาดูงานศึกษาเรียนรู้ตลอดทั้งปี	 ท�าให้เกิดการเรียนจากต้นแบบ	 
ได้เห็นและสัมผัสกับของจริง	
	 การเป็นวิทยากร	ได้รบัเชญิจากหน่วยงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีน	
สถานศึกษาต่างๆ	ชุมชน	โครงการสู่ขวัญแผ่นดิน	วัด	หน่วยงานราชการต่างๆ	
ผลส�าเร็จที่ได้คือ	ได้ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน	ชาวบ้าน

“ เพื่อเป็นรายได้ที่เลี้ยงชีพ และการได้ช่วยเหลือ

สังคมในด้านต่างๆ เช่นการเป็นวิทยากร

โครงการสู่ขวัญแผ่นดิน เป็นโครงการที่ฝึกทักษะ

อาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด เป็นหมอดินอาสา เป็นต้น ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 การศึกษาดงูานจากปราชญ์ชาวบ้าน	หรอืเครอืข่ายเพือ่นเกษตรกรที่
เชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ	ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต	จากเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ	Smart	Farmer	ทั้งระดับอ�าเภอ	และระดับจังหวัด	นอกจากนั้น
ยังมีการประชุม	Smart	Farmer	ทุกวันที่	18	ของเดือน	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้และหารือกันในเรื่องต่างๆ	เช่น	การวางแผนการผลิต	การหาตลาด	เป็นต้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดกระบี่

ด้านไม้ยืนต้น (ปาล์มน�้ามัน)

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ลดต้นทุนการผลิต	โดยการน�ามูลสัตว์	ในฟาร์ม	เช่น	หมู	ไก่	มาท�าปุ๋ยหมัก	และน�้าหมัก	ใช้ในสวนปาล์มน�้ามัน	
ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

ชื่อ-นามสกุล :	 นายมณฑา	คงกะพันธ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 24	ตุลาคม	2509
การศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนนาบอน	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ :	 เลขที่	10/2	หมู่	6	บ้านบางนุ้ย	ต�าบลสินปุน	
  อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์	 : 08 2800 7185
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2558

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	มีการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ที่เลี้ยง	ไก่ไข่	
โค	หมูหลุม	แพะ	ซึ่งผลผลิตที่ได้จากมูลสัตว์มีจ�านวนหลายตันต่อปี	สามารถ
น�าไปใช้ในสวนปาล์มน�า้มนั	และปลกูพชืทัว่ไปได้เพยีงพอ	ยงัเป็นการปรบัปรงุ
บ�ารุงดินด้วย	 ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน�้ามัน	 
ลดต้นทุน
 2)	 การจัดการผลผลิต	 :	 ปลูกพืชหลายชนิดเพื่อใช้ในการบริโภค
ในครัวเรือนและในชุมชน
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 รวบรวมและผลิตแปรรูปสินค้า
เกษตรของชุมชนจ�าหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง	และตลาดทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
158



	 ปัจจุบันนอกจากจะสร้างครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้ว	 ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	 เพื่อถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการท�าเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ

“ น้อมน�าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ปฏิบัติในครอบครัว ด้วยการน�าหลัก

การความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ไปในตัว 

ใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม ท�าให้การด�ารงชีวิตมีความสุข 

มีอาหารปลอดภัยบริโภค ”

■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 เริ่มต้นการพัฒนาตนเองด้วยการน�าตัวช้ีวัดมาตรฐานงานชุมชน	
ระดับบุคคล	 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง	พร้อม	 ๆ	 กับส่งเสริมให้
ผู้น�าในชุมชนได้ใช้แนวทางนี้พัฒนาตนเองด้วย	ท�าให้กระบวนการท�างาน	 มี
พลงัเพ่ือจดัการกบัปัญหาของชมุชนได้	และยงัเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี	 9	 มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถถ่ายทอดให้แก ่
ผู้สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

เพ่ือนเกษตรกรและผูส้นใจ	ได้น�าความรูก้ลบัไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง	ทัง้นี	้ได้มทีศันะในการท�างานว่า	“ความ
ส�าเรจ็ของการท�างาน	ขึน้อยูก่บัผูน้�าเป็นหลกั	ผูท้ีเ่ป็นผูน้�าจะต้องมคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองว่าสามารถท�างานให้ส�าเรจ็ได้	
และต้องเชื่อมั่นต่อเพื่อนร่วมงานรวมทั้งคนในชุมชนว่าพวกเขามีความสามารถที่จะท�างานให้ส�าเร็จได้	เหนืออื่นใดเรา
จะต้องมคีวามเชือ่มัน่และศรทัธาต่องานทีท่�าว่าสามารถอ�านวยประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้	ขณะเดยีวกนัผูน้�าจะต้องมี
ความรู้ในงานที่ท�าอย่างถ่องแท้	รวมทั้งต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องก�ากับด้วย	"
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ด้านไม้ยืนต้น (ปาล์มน�้ามัน)

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ท�าสวนปาล์มน�้ามันในระบบธรรมชาติให้เป็นบ�าเหน็จบ�านาญแก่ลูกหลานมีหลัก	3	ข้อมาประยุกต์

ชื่อ-นามสกุล :	 นายบุญน�า	พนารักษ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	ตุลาคม	2505
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านเมรัย อ�าเภอพระแสง 
	 	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	35	หมู่	6	ต�าบลสินปุน	อ�าเภอพระแสง	
	 	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์	 :	 08	6279	7681
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	: ปี พ.ศ. 2560

	 1.	ปลกูปาล์มน�า้มันให้มีตูเ้สบยีงข้างบ้าน	(พชืผกัสวน,สตัว์เลีย้ง)	โดย
ปลูกปาล์มระยะ	11	x	11	เมตร
	 2.	ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่	9
	 3.	ปฏิบัติตามระบบ	GAP	และระบบ	RSPO
	 ท�าให้สามารถลดรายจ่าย	ลดต้นทุนการผลิตปาล์ม	มีการใช้ปุ๋ยหมัก
ทีผ่ลติเองและมไีด้รายได้เสริมจากการเลีย้งหมูหลมุ	การเลีย้งปลา	การเลีย้งไก่
และเป็ด	การเผ่าถ่านจากไม้ในสวนปาล์ม	การเลี้ยงกบ	การปลูกผักสวนครัว

การบริหารจัดการ

	 1)	 กระบวนการผลิต	:	ท�าสวนปาล์มน�้ามันในระบบธรรมชาติ
ให้เป็นบ�าเหน็จบ�านาญแก่ลูกหลาน
 2)	 การจัดการผลผลิต	:	มีการวางแผนการผลิต	โดยมี
การก�าหนดท�าปุ๋ยอินทรีย์เอง,	ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์	มีการ
จดบันทึกการผลิตรายปี	ตามระบบ	RSPO
	 3)	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการท�าสัญญา
ขายปาล์มกับโรงงาน	SPO	ตามระบบ	RSPO

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
160



	 มกีารปฏบิตัจิรงิ	บรรยายให้ความรู	้ท�าให้มเีกษตรกรมาปรกึษาและปฏบิตัติาม	และเป็นประธานและวทิยากร
ประจ�าศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ�าเภอพระแสง	และประธานศูนย์การจัดการศัตรูพืช	(เครือข่าย)
 ■	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น	สาขาท�าสวน	ระดับเขต	ปี	2556
 ■ ได้รบัรางวัลชนะเลิศในการประกวดแปลงปาล์มน�า้มนัต้นแบบ	ดเีด่น ภายใต้โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพและการ
ผลิตปาล์มน�้ามันน�าร่อง	ประจ�าปี	2556
 ■	 ได้รับปริญญา	ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ)	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	
จากสถาบันการเรียนรู้ปวงชน

“ การเรียนรู้ในท�าเกษตร ไม่มีวันหยุด ไม่ยึดต�ารา ท�าโดย เรียนรู้ ดูด้วยงาน การฝึกหัด ขับเคลื่อน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ”
■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาดูงานที่ต่างๆหน่วยงานจัด	จากเพื่อนเกษตรกรกลุ่ม	RSPO	และเกษตรกรทั่วไป	โดยปฏิบัติปลูกเอง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดนครสวรรค์

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ในอดีตนายเสน่ห์	 ร่มโพธิ์	 ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 ท�านาเพียงอย่างเดียว	 และพบเจอความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลผลิตเมื่อ 

ต้องประสบภัยธรรมชาติ	 อีกท้ังราคาผลผลิตตกต�่าไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้	 และเกิดปัญหาหนี้สินตามมา	 จากนั้นจึงได้มีแนวคิดและมีความสนใจ 

ในการท�า	 “เกษตรผสมผสาน”	 คือการท�าการเกษตรตั้งแต่	 2	 กิจกรรมขึ้นไป	 ได้แก่	 พืชผัก	 ไม้ผล	 เลี้ยงปลา	 เลี้ยงไก่	 ในพื้นที่ของตนเอง	 

จ�านวน	 14	 ไร่	 กับแรงงานในครัวเรือน	 5	 คน	 โดยไม่จ้างแรงงานภายนอกเลย	 จากนั้นก็แนวความคิดในการจัดการเรื่องระบบน�้าในแปลง 

เกษตรผสมผสาน	โดยการจัดท�าระบบน�้าแบบสปริงเกอร์	และระบบน�้าหยดทั้งแปลง	เพื่อง่ายต่อการรดน�้าพืชผักและไม้ผล

ชื่อ-นามสกุล :	 นายเสน่ห์	ร่มโพธิ์
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 20	พฤศจิกายน	2510
การศึกษา	 :	 ประถมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษฎ์	จังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่	 :	 เลขที่	87/3	หมู่	8	ต�าบลเขาดิน	อ�าเภอเก้าเลี้ยว
	 	 จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์	 :	 08	1973	8243
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

	 หัวใจหลักของการท�า	 “เกษตรผสมผสาน”	 ของนายเสน่ห์	 ร่มโพธิ์	 นั้น	 ได้ให้ 

ความส�าคัญในเรื่องปลอดภัยจากสารพิษทั้งตัวผู้ผลิตและตัวผู้บริโภค	 ประกอบกับตนเอง 

มีความสนใจใฝ่รู้เร่ืองการท�าปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยน�้าหมักสมุนไพร	 สารไล่แมลง	 ฮอร์โมนชีวภัณฑ์ 

ต่าง	 ๆ	 จึงคิดค้นทดลองท�าสารไล่แมลง	 ฮอร์โมนชีวภาพสูตรต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับพืชผัก	 

ไม้ผลที่ตนเองปลูก	 และจากการท�าปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยน�้าหมัก	 และสารไล่แมลงใช้เอง	 โดยไม่มี 

การใช้ปุ๋ยเคมี	 หรือสารเคมีต่างๆ	 เลย	 จึงท�าให้เป็นการลดต้นทุนการผลิต	 และพร้อมกันนั้น 

เราได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมีอีกด้วย	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	“เกษตรผสมผสาน”	คือการท�าการเกษตรตั้งแต่	2	กิจกรรม

ขึ้นไป	ได้แก่	พืชผัก	ไม้ผล	เลี้ยงปลา	เลี้ยงไก่	ในพื้นที่ของตนเอง	จ�านวน	14	ไร่	กับแรงงานใน

ครัวเรือน	5	คน	 โดยไม่จ้างแรงงานภายนอกเลย	 ในการจัดการเรื่องระบบน�้าจึงมีความส�าคัญ	
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	 สวนเกษตรผสมผสานของ	 นายเสน่ห์	 ร่มโพธิ์	 เป็นจุดเรียนรู้ที่เกษตรกรสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอด	 ในแต่ละวันจะมีหน่วยงาน	

และเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม	 ศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท�าเกษตรผสมผสาน	 การท�าปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยน�้าหมักสมุนไพร	 และ 

สารไล่แมลง	โดยนายเสน่ห์	ร่มโพธิ์	และภรรยา	จะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง	ๆ	ภายในสวนเกษตรผสมผสาน

“ ด�ำเนินชีวิต และประกอบอำชีพกำรเกษตรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ”
■

นายเสน่ห์	 ร่มโพธ์ิ	 จึงด�าเนินการจัดท�าระบบน�้าแบบสปริงเกลอร์	 และระบบน�้าหยดท้ังแปลง	 

เพื่อง่ายต่อการรดน�้าพืชผักและไม้ผลต่าง	ๆ	ในสวน	การปุ๋ยน�้าหมักสมุนไพร	และสารไล่แมลง	

แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี	 	 	 	 	

 2) การจัดการผลผลิต :	 ผลผลิตท่ีได้จากสวน	 จะมีมากมายหลายชนิด	 เช่น	 

มะยงชิด	 มะปราง	 ส้มเกลี้ยง	 ละมุด	 พุทรานมสด	 ขนุน	 มะม่วง	 มะขาม	 ฝรั่ง	 กล้วย	 ฯลฯ	 

แต่ละชนิดจะออกผลผลิตไม่พร้อมกัน	 จึงท�าให้มีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปี	 อีกทั้งผลผลิตที่ได	้ 

เป็นผลผลิตที่ปลอดสารเคมี	จึงท�าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

 3) การจัดการด้านการตลาด :	 ผลผลิตที่ได้จากสวนมีมากมายหลายชนิด	 

แต่ละชนิดจะมีผลผลิตไม่มาก	 อีกทั้งเป็นผลผลิตที่ปลอดสารเคมี	 จึงท�าให้มีพ่อค้ามารับซื้อ

ผลผลิตที่สวนโดยตรง	 และจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ชอบผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีก็จะมาซื้อหรือ

สัง่จองทีส่วน	ในบางคร้ังผลผลติทีไ่ด้จากสวนกไ็ม่เพยีงพอกับความต้องการของลกูค้าเหมอืนกนั

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 ■ ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ	มาเพิ่มเติมให้ตนเองตลอดเวลาไม่ว่าหน่วยงานใด 

ที่จัดอบรมให้ความรู้จะไปร่วมตลอด	 รวมถึงการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง	 อีกทั้งเป็นคน 

ชอบค้นคว้าทดลอง	 โดยเฉพาะในเรื่องการท�าสารไล่แมลงสูตรต่างๆ	 เพื่อน�ามาปรับใช้ใน 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

สวนของตนเอง	

 ■ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	 และช่องทางการตลาด	 และเครือข่ายกลุ่ม	

Smart	Farmer	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	ความรู้	และช่องทางการตลาดในกลุ่ม	Smart	Farmer	ด้วยกัน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดพิษณุโลก

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■	 การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุง	 โดยใช้วิธีการปักช�ากิ่งแขนงอายุน้อย(แตกใบขิง)	 โดยการคัดเลือก	 กิ่งแขนง 
ของไผ่ที่มีอายุน้อย(แตกใบขิง)	 อายุไม่เกิน	 4	 เดือน	 ท่ีมีขนาดใหญ่	 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	 2	 นิ้ว	 มีราก 
สีเขียวบริเวณโคนกิ่ง	 ตัดบริเวณโคนแขนงให้ติดราก	 และปลายกิ่งให้มีความยาว	 80	 –	 100	 เซนติเมตร	 แช่น�้ายา 
เร่งราก	 1	 คืน	 ปักช�าลงในถุงด�าที่บรรจุแกลบด�า	 อนุบาลไว้ในที่ร่มประมาณ	 1	 -	 2	 เดือน	 ก่ิงเขนงแตกใบและ 
รากแข็งแรงดีแล้ว	สามารถน�าไปเพาะปลูก	หรือจ�าหน่ายได้
 ■	 การปลูกมะกรูด	 โดยใช้กิ่งตอน	 หรือต้นมะกรูดเสียบยอด	 แทนการปลูกด้วยต้นกล้ามะกรูดท่ีเพาะ 
จากเมล็ด	ปลูกแบบแถวคู่	 ระยะปลูก	50	x	50	 เซนติเมตร	ระยะห่างระหว่างร่องปลูก	100	 เซนติเมตร	จะช่วยเร่ง 
การเจริญเติบโตของต้นมะกรูดให้สามารถเก็บใบได้เร็วขึ้น	 และขนาดและปริมาณของหนามจากกิ่งมะกรูดจะ 
น้อยกว่ามะกรูดที่เกิดจากการเพาะด้วยเมล็ด

ชื่อ-นามสกุล :	 นายเสนาะ	ยอดสุวรรณ์
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 3	กันยายน	2514
การศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 	 	 	

อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่	 :	 เลขที่	23	หมู่	10	ต�าบลดงประค�า	อ�าเภอพรหมพิราม		 	 	 	

จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์	 :	 09	7923	5703
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	 มีการวางแผนการผลิตโดยศึกษาตาม 
ความต้องการของตลาด	 ด�าเนินกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่	 ลักษณะท�าการ
เกษตรแบบผสมผสานบนพ้ืนท่ี	 44	 ไร่	 เช่น	 การท�านาข้าว	 ปลูกไผ่กิมซุง	 
มะขามเปรี้ยว	 เผือกหอม	 มะม่วง	 มะพร้าว	 มะนาว	 มะกรูด	 ตะไคร	้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 โดยการร ่วมเป ็นวิทยากรเครือข ่ายของศูนย ์ เรียนรู ้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	
และเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	สถานที่ศึกษาดูงาน	และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	และบุคคลผู้สนใจ	เรื่องการ
แปรรูปผลผลิตจากปลา	 การเกษตรแบบผสมผสาน	 และการขยายพันธุ์ไผ่	 โดยมีเกษตรกร	บุคคลผู้สนใจ	หน่วยงาน
ต่างๆ	เข้ามาศึกษาดูงาน	และน�าไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง

“ ท�ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง เน้นพึ่งพำตนเอง

กระจำยควำมเสี่ยง ให้เกิดควำมมั่นคง ยั่งยืน

และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่คนในชุมชน ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การเล้ียงหอยขม	การเล้ียงปลากนิพชื	รวมท้ังมีการขยายพนัธุพ์ชื	และการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	 
เพื่อให้สามารถมีรายได้สู่ครัวเรือนตลอดทั้งปี	โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง	ลดการใช้สารเคมีการเกษตร
 2) การจัดการผลผลิต :	 ผลิตตามความต้องการของตลาด	 และผลผลิตที่เหลือจาก 
การขาย	หรือเกิดภาวะราคาตกต�่า	ท�าการแปรรูป	เช่น	การแปรรูปหน่อไม้ดอง	การแปรรูปปลาส้ม
 3) การจัดการด้านการตลาด :	 ช่องทางการตลาดจ�าหน่ายภายใน	 ภายนอกชุมชน 
และจ�าหน่ายผ่านช่องทาง	Line	Facebook

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 แสวงหาองค์ความรู ้ในการประกอบอาชีพจากหลายด้าน	 ทั้งจาก 
หน่วยงานราชการ	 หน่วยงานภาคเอกชน	 จากปราชญ์เกษตรกร	 การสืบค้น 
จากอินเตอร์เน็ต	กลุ่ม	Line	Facebook	และจากการเชื่อมโยงเครือข่ายของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดสุโขทัย

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ประกอบอาชีพในรูปแบบไร่นาสวนผสมโดยยึดหลักพอเพียงตามแบบ	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 
เพื่อลดความเสีย่งในการประกอบอาชพี	และเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัวและเป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้กับเกษตรกรขา้งเคียง	
หรือผูท้ีส่นใจ	โดยเป็นสถานท่ีฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร	และสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิตามสภาพ
พื้นที่ของตนเอง	เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม

ชื่อ-นามสกุล :	 นางกฐิน	แสงมี
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 17	พฤศจิกายน	2520
การศึกษา	 :	 ปริญญาตรี	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	
สถาบันการศึกษา	 :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	 จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	45/2	หมู่	8	ต�าบลไกรนอก	อ�าเภอกงไกรลาศ
	 	 จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์	 :	 08	7847	7314
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

 2) การจดัการผลผลติ :	ให้มคีณุภาพ
ที่ดี	มีของเสียจากฟาร์มลดลง
 3) การจัดการด ้านการตลาด : 
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 ■	 เป็นผู้น�าและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ	เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	2	สมัย
ด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	-	จนถึงปัจจุบัน
 ■	 เป็นวิทยากรด้านการเกษตร	 มีฐานการเรียนรู ้ไร่นาสวนผสมให้กับเครือข่ายขององค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลไกรนอก	ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 ■	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน	 ท้องถิ่น	 และสถานที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ	 ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานราชการ	และองค์การปกครองทั้งท้องที่	และท้องถิ่นในทุกๆด้าน
 ■	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานที่จัดท�าแปลงมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง 
ท�าการเกษตรแบบชีวภาพและแบบอินทรีย์การปลูกผักปลอดสารพิษ

“ เป็นแปลงไร่นำสวนผสมตัวอย่ำงของต�ำบลและ ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรพอเพียงของต�ำบล 

และอ�ำเภอ มีกำรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมมีกำรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

ลดต้นทุนกำรผลิตลดควำมเสี่ยงจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท�ำกำรเกษตรปลอดสำรพิษท�ำให้ 

ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค มีรำยได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ”
■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศกึษาข้อมลูจากนกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตร	เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์	และเป็นเครอืข่ายกบัเกษตรกรใน
พื้นที่	รวมทั้งผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 มีการปรับปรุงสายพันธุ์เมล่อนให้เป็นแบบอินทรีย์เพื่อการปลูกแบบอินทรีย์	 และลดต้นทุนในการผลิตโดย 
ใช้เมล็ดพันธุ์ท�าเองท�าให้การดูแลและบ�ารุงรักษาง่ายกว่าเดิม

ชื่อ-นามสกุล :	 นายรังสรรค์	โนนค�า
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 3	พฤศจิกายน	2510
การศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 โรงเรียนท่าตูม	จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่	 :	 เลขที่	229/1	หมู่	4	ต�าบลท่าเสา	อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์	
	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์	 :	 08	1643	7386
E-mail	 :	 mrrangsan@gmail.com
ID	Line	 :	 rangsonnk
Facebook	 :	 ไร่ลุงรัง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2559

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	 ปลูกพืชผสมผสานแบบอินทรีย์	 และลด 
ขั้นตอนการท�างานซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย

 2) การจัดการผลผลิต :	 วางแผนการปลูกชนิดพืชให้สอดคล้อง 
กับฤดูกาลปลูก	และตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ	 ซึ่งเกษตรกร
สามารถน�าไปใช้ปรับใช้กับพืชชนิดอื่นได้

“ มุ่งหวังที่จะเป็นต้นแบบผลิตสินค้ำอินทรีย์

เพิ่มมูลค่ำ ลดพื้นที่ ตำมศักยภำพชนิดสินค้ำ

 ”
■

 3) การจดัการด้านการตลาด :	ขายออนไลน์ผ่าน	Facebook	Line	
ตลาดท้องถิ่น	และตลาดเกษตรกร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

	 สร้างกลุ่มเครือข่าย	 “ผลิตเมล่อนอินทรีย์แพร่”	 เพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในการปลูกเมล่อนอินทรีย์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ส
ส
ก
.ท

ี่ 
9171Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ย่ังยืน



S
M

A
R
T
 
F
A
R
M

E
R

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

อุทัยธานี

ด้านเกษตรผสมผสาน

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 มีการจัดการระบบน�้าภายในแปลงที่ดี	 โดยการขุดสระน�้าขนาดใหญ่	 บริเวณพื้นที่แปลงมีความสูงมากกว่า	 
จุดอื่นๆ	 แล้วใช ้ วิธีขุดดินฝังท่อ	 ไว ้ตามคันสระ	 เพื่อส ่งน�้าไปยังสระน�้าอีกลูกหน่ึงที่มีระดับความสูงของ
พื้นที่รองลงมา	 และสระน�้าท่ีรับน�้าจากสระใหญ่	 ที่มีระดับความสูงรองลงมาก็ส่งต่อไปยังสระอื่นๆ	 จ�านวน	 
5	 ลูก	 ท�าให้มีน�้าไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดท้ังปี	 ซ่ึงเป็นระบบการจัดการน�้าที่ไม่ต้องพึ่งพา 

การใช้ไฟฟ้า
	 จากการที่มีการจัดการระบบน�้าภายในแปลงที่ดี	 ท�าให้ช่วยลดรายจ่ายในส่วนของการ 
สบูน�า้	เพือ่ส่งน�า้ไปยงับรเิวณส่วนอืน่ๆ	ของแปลง	นอกจากการมกีารบรหิารจดัการน�า้ทีด่แีล้ว	
ยงัได้ผลติปุย๋น�า้หมกัชวีภาพ	ปุย๋หมกั	เพือ่ไว้ใช้เอง	ซึง่เป็นการลดต้นทนุการผลติ	และได้เลีย้ง 

แมลงหางหนีบซึ่งเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติส�าหรับปล่อยในแปลงปลูกพืช 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายมาโนช	จันทฤกษ์	
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 27	เมษายน	2502
การศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 โรงเรียนทัพทันนสุรณ์	จังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่	 :	 เลขที่	143/1	หมู่	3	ต�าบลลานสัก	อ�าเภอลานสัก	
	 	 จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์	 :	 08	6199	9001
Facebook	 :	 อบต.	มาโนช	จันทฤกษ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2560

เพื่อก�าจัดแมลงศัตรูพืชอีกด้วย	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	 มีการจัดสรรพ้ืนท่ีบาง
ส่วนเพื่อทดลองท�าแปลง	1	งาน	20,000	บาท	ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย	 สระน�้า	 กิจกรรมด้านพืช	 เช่น	 ปลูกกล้วย	 
ส้มโอ	 ผักสวนครัว	 เช่น	 ตะไคร้	 มะเขือ	 และกิจกรรม 
ด้านประมง	 เช่น	 เลี้ยงปลาดุก	 ปลานิล	 ปลาตะเพียน	 

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 บรรยายให้ความรู้	“หลักปรัชญาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน”	 และมีคณะดูงานจาก 
หน่วยงานต่างๆ	เข้ามาเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	และฟังบรรยาย

“ ขยัน อดทน ต้องกำรท�ำกำรเกษตร

ตำมแนวทำงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำดูงำน และ

ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ”
■

 2) การจดัการผลผลติ :	เกษตรกรมกีารผลติพชืและสตัว์ทีส่ามารถน�ามาบรโิภคในครวัเรอืนท�าให้เกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการผลิตที่หลากหลายมากข้ึนซ่ึงช่วยลด 
ความเสี่ยงในเรื่องรายได้	 นอกจากน้ียังมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพมาใช้ในแปลงเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี	พื้นท่ีนอกเหนือ 
จาก	 1	 งาน	 แล้ว	 พื้นท่ีบริเวณรอบบ้านยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย	 เช่น	 การปลูกมะม่วง	 ฝร่ัง	 มะพร้าวน�้าหอม	 
หม่อนผลสด	 ข้าวปลอดภัย	 มะกรูด	 เลี้ยงสุกร	 เป็ดไข่	 เป็ดเทศ	 ไก่พื้นเมือง	 การแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร	 
เช่น	สมุนไพรชาใบหม่อน	แยมหม่อน	และมะม่วงกวน	เป็นต้น
 3) การจัดการด้านการตลาด :	มีการขายผลผลิตทั้งภายนอกชุมชนและภายในชุมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ	 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 ทั้งจากการเรียนรู้จากเกษตรกร 
ที่ประสบความส�าเร็จและค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต	 ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 เพ่ือสร้าง 
เครือข่าย	การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ปลาทับทิม	 เลี้ยงกบ	 เป็นต้น	 จากการทดลองของเกษตรพบว่าท�าแล้ว 
ได้ผลจริง	 จึงน�าผลจากการปฏิบัติไปถ่ายทอดให้บุคคลในชุมชนหรือบุคคล
ที่มาศึกษาดูงานได้น�าไปทดลองปฏิบัติ
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

ก�าแพงเพชร

ด้านข้าว

การน�านวตักรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย	 ในการช่วยย่อยสลายตอซัง	 และฟางข้าว	 เพิ่ม 

ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ	ลดการใช้ปุย๋เคม	ีเป็นประโยชน์ในการปรบัความเป็นกรดด่างของดนิ	

และดินมีการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี	ดินดีย่อมใช้ปุ๋ยน้อย

 ■ การใช้เครื่องดักแมลงศัตรูพืช	 โดยใช้วัสดุเหลือใช้	 โดยตัดเป็นช่อง	 แล้วน�า 

กากน�้าตาล	ผสมน�้า	 ใส่ก้นขวดดักแมลง	โดยน�าไปแขวนไว้เหนือต้นข้าวเล็กน้อย	 เมื่อแมลงได้ 

กลิ่นหอมของกากน�้าตาล	 แมลงจะเข้ามาบริเวณขวด	 และเมื่อเข้าไปกินน�้าหวาน	 แมลงจะ 

ติดความเหนียวของกากน�้าตาล	 ช่วยดักแมลงผีเสื้อที่จะมาวางไข่ในแปลงนาข้าว	 ดักตัวแม ่

ได้	 1	 ตัว	 เท่ากับว่าสามารถลดการระบาดของของแมลงได้อีกเป็นร้อยๆ	 ตัว	 ท�าให้ลดการ 

ใช้สารเคมีก�าจัดแมลง

 ■ การหว่านข้าวแห้ง	 ช่วยให้เกษตรกรสามารถท�านาและหว่านข้าวเสร็จ 

ภายใน	3	ชั่วโมง	ด้วยเนื้อที่กว่า	12	ไร่	ด้วยการไถเตรียมดินที่ยังแห้งพอหมาดๆ	แล้วหว่านข้าว

ตามทันที	โดยไม่ต้องท�าเทือก	เหมือนการท�านาหว่านข้าวหรือปักด�าทั่วไป	หลังจากหว่านเสร็จ

ก็สูบน�้าเข้านา	3	วัน	ข้าวจะงอก	จึงสูบน�้าเพิ่มขึ้น	ช่วยลดการเตรียมดินที่ต้องท�าหลายขั้นตอน	

ท�าให้ลดต้นทุนการผลิต	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายถวิล	สีวัง
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 17	เมษายน	2505
การศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย	
	 	 จังหวัดก�าแพงเพชร
ที่อยู่	 :	 เลขที่	2	หมู่	3	บ้านสามง่าม	ต�าบลวังบัว	
	 	 อ�าเภอคลองขลุง	จังหวัดก�าแพงเพชร
โทรศัพท์	 :	 08	1042	0783
ID	Line	 :	 0810420783
Facebook	 :	 หมอดิน	ถวิล	สีวัง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2557

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้	ให้กับเกษตรกรในด้านต่างๆ	เช่น	การท�าน�้าหมักชีวภาพ	ปุ๋ยหมัก	การตรวจวิเคราะห์ดิน	การท�าปุ๋ย 

สั่งตัด	 ซึ่งเกษตรกรที่มาร่วมเรียนรู้	 จะรู้จักตนเองมากขึ้น	 รวมถึงท�าให้เรามีเกียรติมากข้ึน	 ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้เขามีความรู้เพิ่มพูนข้ึน	 

เกษตรกรที่สนใจจะคอยสอบถามผ่าน	Facebook	หรือ	Line	

	 การท�าแปลงสาธิตของตนเองในด้านการท�านา	ท�าให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่า

เรามีการผลิตที่ดี	ท�าให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงสนใจ	ในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

“ เคยไม่ประสบควำมส�ำเร็จเพรำะขำดควำมรู้

ไม่ศึกษำกำรท�ำก่อนกำรผลิต เลยอยำกมีควำมรู้

และไม่อยำกให้คนอื่นเป็นเหมือนกับเรำ

ที่ท�ำไม่ประสบควำมส�ำเร็จในช่วงแรก ”
■

 ■ การใช้เครื่องฉีดสารชีวภันฑ์	โยงสายป้องกันข้าวท้องแตก	โดยจะฉีดพ่น 

ช่วงข้าวตั้งท้อง	 ซึ่งปกติการลากสายฉีดพ่นจะลากสารผ่านต้นข้าว	 ท�าให้เกี่ยวรวงข้าว	 

ช่วงข้าวตั้งท้องท�าให้ข้าวท้องแตกได้	

 ■ การฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ด	0-0-60	ฉีดพ่นช่วงข้าวโน้มรวง	ช่วยให้ข้าวออกเต็ม

ทั้งรวงข้าว	เป็นการผสมผสานร่วมกับเครื่องฉีดพ่น	โยงสายป้องกันข้าวท้องแตก	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลติ :	มกีารคดัเลือกเมล็ดพันธุ	์ท่ีมคีวามสมบรูณ์ก่อนหว่าน	

โดยการเอาเมล็ดข้าวลอยในน�า้เกลอืก่อนปลกู	มกีารปลกูแบบข้าวแห้ง	ลดเวลาการท�านาลง	 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ช่วยให้การเตรียมดินใช้เวลาน้อยลง	การรักษาระดับน�้าตั้งแต่	2	วัน	หลังปลูกให้ให้อยู่ในระดับ	5	เซนติเมตร	เพื่อป้องกันวัชพืชขึ้น	ลดที่อาศัยของ 

แมลงศัตรูพืช	 และแปลงนาสะอาด	 และมีการตรวจความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าว	 รวมถึงการใช้เครื่องฉีดสารชีวภัณฑ์แบบโยง	 ผสมผสาน	 

ร่วมกับการฉีดพ่นปุ๋ย	K	เพื่อให้ข้าวเต็มรวง

 2) การจัดการผลผลิต :	 การจัดการการเก็บเกี่ยวโดยตรวจแปลงให้ข้าวอยู่ในช่วงพลับพลึง	 ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง	 27-30		

เปอร์เซน็ต์	เมือ่เก็บเกีย่วแล้วน�าข้าวไปตาก	ลดความชืน้	และใส่บรรจุถงุปุย๋ไว้ในทีร่่ม	ยกพืน้	ป้องกนัความช้ืนจากพืน้ดนิ	บางส่วนน�าข้าวไปแปรรปู 

เป็นข้าวสารขาย	อีกส่วนหนึ่งน�าไปขายเป็นเมล็ดพันธ์ุและไว้ท�าพันธุ์ต่อไป

 3) การจดัการด้านการตลาด :	น�าเสนอผลผลติทีแ่ปรรูป	ให้กับร้านอาหารในชุมชน	ผูบ้รโิภคในชุมชน	รวมถึงน�าผลติภณัฑ์ข้าวสาร

ไปเสนอขายตามร้านค้าและขายทางสื่อออนไลน์	เช่น	Facebook	line	กลุ่มสมาชิกที่เป็นเครือข่าย	การมีพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุข้าวสาร

ให้ดูสะอาด	ด้วยการใส่ถุงซิบ	ช่วยลดปัญหาความชื้น	หลังจากการเปิดถุงข้าวสารแล้ว	และมีขนาดบรรจุ	2	ขนาด	ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ศึกษาความรู้จากหน่วยงานราชการ	 และจากการอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่รัฐให้การสนับสนุน	 รวมถึงศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต

เช่น	Youtube	ศึกษาดูงานกับเครือข่ายเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ต่างๆ	เพื่อเติมเต็มหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ	ในการพัฒนาตนเอง
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านข้าว

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

	 ศึกษาและน้อมน�าแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	 9	 มาปรับใช้ 
ในการประกอบอาชีพท�านา	คือ	ลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มคุณภาพผลผลิต	และเพิ่มมูลค่าผลผลิต	ปัจจุบันท�านาอินทรีย์
เนือ่งจากมพีืน้ทีท่�านาอยูน่อกเขตชลประทาน	จงึมวีธิกีารท�านาหลายวธิ	ีเช่น	วธิหีว่านส�ารวย	,	วธิหียอดเมลด็ข้าวแห้ง, 
วิธีหว่านน�้าตม	และวิธีปักด�า	 เป็นต้น	ดังนั้น	 วิธีการท�านาจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของภูมิอากาศในแต่ละปี	 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายภานสุิทธิ์	ม่ันคง
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 20	มีนาคม	2516
การศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	 	 อ�าเภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่	 :	 เลขที่	209	หมู่ที่	3	ต�าบลชอนไพร
	 	 อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์	 :	 08	6848	4861
ID	Line	 :	 0868484861
Facebook	 :	 ภาณุสิทธิ์	มั่นคง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

เช่น	 ถ้าปีฝนแล้ง	 ฝนทิ้งช่วง	 หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล	 จะปลูกข้าวด้วยวิธี 
หว่านส�ารวย	 หรือหยอดเมล็ดข้าวแห้ง	 เพื่อรอให้ฝนตกทับ	 แต่ถ้าเป็นปีที ่
ฝนดีน�้าดี	ก็ปลูกข้าวด้วยวิธีหว่านน�้าตม	หรือวิธีปักด�า	เป็นต้น
	 ปัจจุบันท�านาอินทรีย์	 โดยวิธีลดต้นทุนการผลิต	 และเก็บผลผลิต 
ข้าวอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังปี	 และแปรรูปจ�าหน่ายเป็น 
ข้าวอินทรีย์	ข้าวกล้องอินทรีย์	จ�าหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มที่รักสุขภาพ	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต
 ■	 การท�านาหลากหลายวิธี	 โดยการปรับเปล่ียนไปตามสภาพ 
	 	 ภูมิอากาศ
 ■	 เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 ในปี	 พ.ศ.2556	 มีเกษตรกรแปลงข้างเคียงและเกษตรกรทั่วไปที่
ทราบข่าว	 สนใจเข้ามาขอค�าปรึกษา	 และได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าว
ปลอดภัย	และได้รับการจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชนผลติข้าวปลอดสารพิษ 

“ มีแนวคิดว่ำอำชีพชำวนำนอกจำกจะมีควำมยำกล�ำบำกในกำรท�ำนำอยู่แล้ว ยังต้องเสี่ยง 

ที่จะได้รับพิษภัยจำกสำรเคมีอีก รวมถึงคนที่ซื้อข้ำวกินก็ต้องกินสำรพิษเข้ำไปโดยไม่รู้ตัว ผลก็คือ  

ชำวนำก็ป่วยคนซื้อข้ำวกินก็ป่วย จึงได้ท�ำนำแบบอินทรีย์ ผลผลิต คือ ข้ำวอินทรีย์ ข้ำวปลอดสำรพิษ  

ข้ำวกล้องอินทรีย์ ไว้บริโภคในครัวเรือน และจ�ำหน่ำยในกลุ่มลูกค้ำที่รักสุขภำพ ”■

 ■	 ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการผลิต
 ■	 ใช้สารชีวภัณฑ์	ทดแทนการใช้สารเคมี
 2) การจัดการผลผลิต
 ■	 เมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เอง	ที่เหลือจ�าหน่าย
  ■	 ข้าวสารไว้บริโภคในครัวเรือน	ที่เหลือจ�าหน่าย
 3) การจัดการด้านการตลาด 
 ■	 เป้าหมายลกูค้ารกัสขุภาพ	โดยผลติและจ�าหน่ายเอง	ขยายออก
สูชุ่มชน	ร้านขายของฝาก	ซปุเปอร์มาร์เกต็	และออกบธูจ�าหน่ายตามงานต่างๆ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเช่ือมโยงเครือข่าย

 ■	 เข้าร่วมเป็นคณะวิจัยแบบมีส่วนร่วม	กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ	
	 	 เพชรบูรณ์
 ■	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้าวพื้นเมือง
 ■	 จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
 ■	 จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 ■	 จัดตั้งธนาคารเชื้อชีวภัณฑ์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ต�าบลชอนไพร	เมือ่วนัท่ี	27	กรกฎาคม	2557	ปัจจุบนัมีสมาชิก	31	ราย	พืน้ทีป่ลูกข้าว	338	ไร่	เกดิการเช่ือมโยงเครอืข่าย 
กลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์	 และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้าวพื้นเมืองให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าว 
พื้นเมืองของเพชรบูรณ์	 ปัจจุบันพัฒนาต่อยอดข้าวอินทรีย์	 ข้าวกล้องอินทรีย์	 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต	 ได้เป็น 
ผลติภณัฑ์ใหม่	ดงันี	้ชาข้าวกล้องงอกเพือ่สขุภาพ	ไอศกรมีข้าวกล้องงอก	ข้าวหมากจากข้าวพญาลมืแกงผสมข้าวลมืผวั	
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดตาก

ด้านไม้ผล

การน�านวตักรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ การวางระบบการปลูกมะละกอ	 โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น	 3	 เมตร	 และ 
ระยะห่างระหว่างแถว	2.5	เมตร	โดยปลูกแบบสลับฟันปลาท�าให้สามารถบริหารจัดการระบบ
การผลติ	การดแูล	การเกบ็เกีย่วผลผลติได้ง่ายรวมถงึการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีปลกูพชืได้อย่าง
เหมาะสม	ซึ่งพื้นที่ที่ได้ปลูกมะละกอมีพื้นที่ทั้งหมด	3	ไร่	จ�านวนต้นมะละกอประมาณ	600	ต้น
 ■ การวางระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์	 ท�าให้ลดการสิ้นเปลืองของน�้าและ 
ลดการใช้แรงงาน	ท�าให้มะละกอทีป่ลกูได้รบัน�า้อย่างเหมาะสม	โดยการให้น�า้จะแบ่งให้เป็นแถว
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ	 แรงดันน�้ามีความเหมาะสมในทุกแถว	 การให้น�้าจะใช้เวลาประมาณ	
2	ชั่วโมง	ซึ่งจะสามารถให้น�้ามะละกอได้	200	ต้น	ปริมาณน�้าที่ต้นมะละกอจะได้รับแต่ละต้น
ประมาณ	300	ลิตรต่อต้น	นอกจากนี้ผลของการให้น�้าด้วยระบบนี้	คือ	สามารถบริหารจัดการ
สวนโดยใช้แรงงานในครัวเรือน	 ลดการจ้างแรงงานจากภายนอกท�าให้สามารถลดต้นทุนใน 
ด้านการจ้างแรงงาน	ท�าให้ต้นทุนการผลผลิตลดลง
 ■ การลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 โดยใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ	
เช่น	เชือ้ราเมตตาไรเซยีม	เชือ้ราบวิเวอเรยี	(ราขาว)	และเชือ้ราไตรโคเดอร์มา	(ราเขียว)	ท่ีได้รบั 
การสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก	 
และส�านักงานเกษตรจังหวัดตาก	 ซึ่งการน�าไปท�าให้ลดต้นทุนในการผลิต	 ลดการใช้สารเคมี	 
ท�าให้ผลผลิตมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง	สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายณรงศักดิ์	คงปาน
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 29	กันยายน	2514
การศึกษา	 :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา	 :	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่อยู่	 :	 เลขที่	10/1	หมู่	7	ต�าบลวังจันทร์
	 	 อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก
โทรศัพท์	 :	 09	4898	7946
ID	Line	 :	 0948987946
Facebook	 :	 สวนณรงค์ศักดิ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
178



	 ขยายผลความส�าเร็จของตนเองด้วยวิธีการพูดคุย	 วิธีการเย่ียมชมและสาธิต	 

รวมถึงการชิมผลผลิต	 ให้กับผู้ที่สนใจ	 เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการผลิต	 ตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า	 

“ มีควำมต้องกำรประกอบอำชีพอิสระ ท�ำกำรเกษตร

ด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจพืชที่ปลูกด้วยกำรแสวงหำควำมรู้

จำกสื่อต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เกษตรกรคนอื่นๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และน�ำมำปรับใช้

กับกำรท�ำกำรเกษตรของตนเอง นอกจำกนี้ยังมีควำมต้องกำร

ท�ำกำรเกษตรด้วยกำรไม่ใช้สำรเคมี เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับ

เกษตรกรในพื้นที่และบุคคลที่สนใจต่อไป ”
■

 3) การจัดการด้านการตลาด :	การจ�าหน่ายผลผลติด้วยตนเอง	ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	และก�าหนดราคาในอตัราทีค่งท่ีเป็นทีย่อมรบั

ทัง้ผู้ขายและผู้ซือ้	ไม่ปรับราคาขึน้ลงตามฤดกูาล	รวมถงึการสร้างแบรนด์ของตนเองภายใต้ช่ือ “สวนณรงศักดิ”์	ท�าให้เป็นท่ีรูจั้กและเป็นท่ีต้องการ

ของลกูค้า	นอกจากนีย้งัมกีารหาตลาดใหม่ๆ	โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทีห่น่วยงานภาครฐัได้จดัขึน้	ซึง่เป็นการเพิม่ช่องทางการตลาดและเผยแพร่

องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจการปลูกมะละกอแบบไม่ใช้สารเคมีอีกด้วย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 ใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกมะละกอและพืชอื่นๆ	ที่ตนเองมีความสนใจ	 การเข้าร่วมอบรม

กับหน่วยงานต่างที่ได้จัดอบรมข้ึน	 เช่น	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงพาณิชย์	 เป็นต้น	 

เพื่อสร้างองค์ความรู้	เรียนรู้	และน�ากลับมาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสม

	 	การเชื่อมโยงเครือข่าย	โดยการเข้าร่วมเครือข่าย	Smart	Farmer	และ	Young	Smart	Farmer	ระดับจังหวัด	ท�าให้สามารถเรียนรู้

ร่วมกัน	หาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน	และสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มในแต่ละระดับ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต :	 การไม่ใช้สารเคมีในการดูแล

รักษา	 ทั้งทางดินและทางใบ	 การวางแผนและวางระบบการปลูกพืช

ที่เป็นขั้นตอนและเป็นระเบียบ

 2) การจดัการผลผลิต :	การเกบ็ผลผลติทีส่กุ	70	–	80	%	 

แล้วน�ามาใส่ตาข่ายกันกระแทกและบ่มแบบธรรมชาติ	 เพื่อรสชาติ 

ที่หวานและเนื้อสัมผัสของมะละกอแบบธรรมชาติ

กลางน�้า	 และปลายน�้า	 ท�าให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้ทดลองท�าจนประสบความส�าเร็จโดยไม่ใช้สารเคมี	 ส่งผลให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

ร่วมกันทราบถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตที่ดีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค
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ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

Smart Farmer ต้นแบบ

จังหวัดพิจิตร

ด้านไม้ผล

การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต

 ■ ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	ในการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก 
 ■ การเสียบกิ่งพันธุ์ดีในมะม่วงพันธุ์ที่ราคาผลผลิตต�่า	(เกษตรกรเรียกฝากท้อง,อุ้มบุญ)	ท�าให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม 
 ■ การป้องกันและก�าจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน	ได้แก่	การใช้เหยื่อล่อ	การใช้สมุนไพร	และการใช้แมลงวันผลไม้ตัวผู้ที่เป็นหมันโดย
การฉายรังสีเพื่อป้องกันและก�าจัดแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ	โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(IAEA)	
 ■ มีการเลี้ยงผึ้งในสวนไม้ผล	เพื่อการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ	ในการลดการใช้สารเคมี	และส่งเสริมรายได้แก่เกษตรอีกทางหนึ่ง
 ■ เทคนิคการห่อผล	การคัดเกรด	วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างง่าย	
 ■ ลดการใช้สารเคมีโดยการน�าผลไม้ทีร่่วงหล่นเสียหาย	น�ามาท�าเป็นปุย๋น�า้สกดัชวีภาพ	เป็นการตดัวงจรเพือ่ลดจ�านวนประชากรของแมลงวัน
ผลไม้	 และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต	จ�านวน	200-400	บาทต่อไร่	 และลดการท�าลายจากแมลงวันผลไม้ที่ท�าลายผลิตผลมะม่วง	 
อีกทั้งได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการผลิตไม้ผลที่ดีและเหมาะสม	(GAP)	

การบริหารจัดการ

 1) กระบวนการผลิต
 ■ มีการปรับปรุงคุณภาพดินตามความเหมาะสมของพื้นที่	 โดยการใช้ปุ๋ยคอกและตัดหญ้าคลุมดินปล่อยให้ย่อยสลาย	 และรณรงค์ให ้
เกษตรกรอื่น	ๆ	ปฏิบัติตามแบบอย่าง	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสายันต์	บุญยิ่ง
วัน	เดือน	ปีเกิด	 :	 20	กรกฎาคม	2507
การศึกษา	 :	 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบันการศึกษา	 :	 วิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตร
ที่อยู่	 :	 เลขที่	77	หมู่	1	ต�าบลวังทับไทร	
	 	 อ�าเภอสากเหล็ก	จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์	 :	 08	1887	1964,	0	5660	6188
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	:	 ปี	พ.ศ.	2558

 ■ ส่งเสรมิและเป็นแบบอย่างในการใช้ปุย๋ชวีภาพ	เช่น	การใช้ฟางข้าว	ซึง่เป็นวสัดทุีม่ใีน
พ้ืนทีโ่ดยแต่เดมิเกษตรกรมกัเผาฟางทิง้	ก่อเกดิการเสยีสมดลุในธรรมชาต	ิเกดิมลภาวะ	บดบงัทศันวสิยั	
จึงน�าฟางข้าวมาเป็นวัสดุคลุมโคนต้นไม้ผลร่วมกับปุ๋ยคอก	ช่วยเก็บความชื้นและเป็นปุ๋ยหมักในท่ีสุด	
ในส่วนผลไม้ที่ร่วงหล่นเสียหาย	และเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ได้น�ามาท�าเป็นปุ๋ยน�้าสกัด
ชีวภาพ	เป็นการตัดวงจรและลดจ�านวนประชากรของแมลงวันผลไม้	อีกทั้งลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 จากการศกึษาและเรยีนรู	้การอบรม	ดงูาน	แลกเปลีย่นประสบการณ์จากเกษตรกรทัว่ไปและประกอบอาชีพโดยการปฏบิตัจิรงิมาเป็นระยะเวลานาน	 
ท�าให้เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้	 มีความช�านาญ	 และเข้าใจหลักการจัดการในกระบวนการผลิต	 การจัดการด้านการตลาดอย่างเหมาะสมกับพื้นที ่
ของตัวเอง	และถ่ายทอดสู่ชุมชน	เกษตรกรรายอื่นและผู้ที่สนใจ	
 ■ พื้นที่สวนไม้ผลเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ	 เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตมะม่วงและไม้ผลอื่นๆที่ใหญ่ของจังหวัดพิจิตรและของประเทศที่มีคุณภาพและปลอดภัย	
 ■ ใช้บริเวณพื้นที่บ้านเป็นจุดรวบรวมผลผลิตมะม่วง	เพื่อการส่งออกของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง
 ■ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่การผลิตไม้ผลคุณภาพดี	แก่เกษตรกรในจังหวัดพิจิตร	และจังหวัดอื่นๆ	และเป็นผู้น�าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	เช่น	การป้องกันและก�าจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน	เป็นต้น

“ ยึดหลักและเชื่อมั่นที่ว่ำ ควำมขยันย่อมน�ำพำให้ชีวิต

ฟันฝ่ำอุปสรรคทั้งปวง สนับสนุนและสร้ำงจิตส�ำนึก

ของคนในชุมชนให้รักอำชีพและรักท้องถิ่นของตนเอง

มุ่งมั่นพัฒนำอำชีพกำรเกษตรให้เกิดควำมยั่งยืน

ทั้งแก่ตนเองและชุมชน ”
■

 ■ การเพิ่มผลผลิตมะม่วงโดยการเสียบก่ิงพันธุ ์ดีในมะม่วงพันธุ ์ที่ราคาผลผลิตต�่า	
(เกษตรกรเรียกฝากท้อง,อุ้มบุญ)	ท�าให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม
 ■ มีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 โดยวิธีการ 
เปลี่ยนยอด	ในปัจจุบันผลผลิตมะม่วงของต�าบลวังทับไทร	อ�าเภอสากเหล็ก	จังหวัดพิจิตร	เป็นต้องการ
และยอมรับของตลาดภายในประเทศ	เช่น	ตลาดไท	ตลาดสี่มุมเมือง	ตลาดจังหวัดเชียงใหม่	ขอนแก่น	
และตลาดต่างประเทศ	เช่น	ตลาดมาเลเซีย	ญี่ปุ่น	โดยวัดจากปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

 2) การจัดการผลผลิต
 ■ การห่อผลทดลองกระดาษห่อผลชนิดต่างๆ	ถุงห่อชนิดพิเศษด้านในเป็นสีด�า	ถุงด�า
 ■ การบรรจุหีบห่อ	เช่น	จัดท�ากล่อง	จัดกระเช้าผลไม้จ�าหน่ายของขวัญเพื่อเพิ่มมูลค่า	
 ■ เป็นผู ้ ริเริ่มการคัดเกรดผลผลิตมะม่วงเพื่อการจ�าหน่ายตลาดทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ	โดยน�าความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่พบถ่ายทอดแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง
 3) การจัดการด้านการตลาด :	 มีการส�ารวจตลาดและเก็บข้อมูลผลผลิต	 จุดรับซ้ือ
ในพื้นที่เพื่อวางแผนการผลิต	 และเช่ือมโยงการตลาดจนปัจจุบันจ�าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ	เช่น	ตลาดไท	ตลาดสี่มุมเมือง	ตลาดจังหวัดเชียงใหม่	ขอนแก่น	มาเลเซีย	ญี่ปุ่น	และท�าการ
ซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 ■ ศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติของพื้นที่และเลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่มาปลูกและขยายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน	
 ■ เป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
 ■ เป็นผู้น�าความคิดพืชสวนอื่นๆมาปลูกในพื้นที่ในลักษณะผสมผสาน	พร้อมสาธิตให้แก่ผู้ที่สนใจ
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ที่ปรึกษา

	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นางสาวชุติมา	บุณยประภัสสร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 พลเอก	ปฐมพงศ์	ประถมภัฏ	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 พลเอก	ประสาท	สุขเกษตร	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายน�าชัย	พรหมมีชัย	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายธนิตย์	อเนกวิทย์	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายสุรพงษ์	เจียสกุล	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายสมชาย	ชาญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นายสงกรานต์	ภักดีคง	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นายรัตนะ	สวามีชัย	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางสาวภาณี	บุณยเกื้อกูล	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาเกษตรกร
	 นางอัญชลี	สุวจิตตานนท์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรียงเรียง

	 นายนรินทร์	สมบูรณ์สาร	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
	 นางสุวิสาข์	คนเจน	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
	 นางสาววลัยกร	นครไธสง	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
	 นายณัฐกุล	บุญวงศ์	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
	 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร	กองพัฒนาเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง-ภาพ

	 ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่	1-9
	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด	รวม	76	จังหวัด
	 ส�านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จัดท�า

	 นางอมรทิพย์	ภิรมย์บูรณ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
	 นางสาวอ�าไพพงษ์	เกาะเทียน	 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ
	 กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร	ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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