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ค�าน�า
	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้จัดท�าหนังสือ	“Smart Farmer ต้นแบบ 
อนำคตกำรเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร ่
องค์ความรู ้ 	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบ	 ให้เกษตรกรหรือประชาชน 
ผู ้ท่ีมีความสนใจ	 ได้น�าองค์ความรู ้ไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ด้านการเกษตร	 ตลอดจนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ	 Smart	 Farmer	
ต้นแบบ	 ผู ้ท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน	 โดยมีรายละเอียดเนื้อหา 
ท่ีน�าเสนอถึงปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร	 ได้แก่	 
การน�านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต	 
การบริหารจัดการ	 ท้ังด้านการผลิต	 การตลาด	 การแสวงหาองค์ความรู ้
ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย	 การขยายผลความส�าเร็จ
ของตนเองสู่ชุมชน	 ตลอดจนเจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร	 
โดยได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานเกษตรจังหวัดให้เป็นตัวแทนในระดับ
จังหวัด	จังหวัดละ	1	คน	รวมเป็น	77	คน	77	ต้นแบบ
	 กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์	 ท่ีจะสามารถช่วยเผยแพร่องค์ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ	 
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสู่ภาคการเกษตร	 ซึ่งเป็น
ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศต่อไป

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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นักส่งเสริมการเกษตร
พระเจ้าแผ่นดิน

	 การทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงยดึการด�าเนนิงานในลกัษณะทางสายกลางทีส่อดคล้องกบั 
สิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง	โดยทรงเน้นการพัฒนา	“คน”	เป็นตัวตั้ง	และยึดหลัก	“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”  
เพื่อให้การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่	 อีกทั้งทรงย�้าว่า	 การพัฒนา 
ต้องเริ่มจาก	 “กำรพึ่งตนเอง”	 ให้ได้ก่อน	 โดยต้องรู้จักประมาณตนและด�าเนินการด้วยความละเอียด	 รอบคอบ	
ระมัดระวัง	ต้องสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ให้พอมี	พอกิน	พอใช้	และเมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งแล้ว	จึงค่อยพัฒนา
เครือข่าย	เชื่อมสู่สังคมภายนอก	เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
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	 ในโอกาสนี้ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เรื่อง	 
“เดินตามรอยเท้าพ่อ”	แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการประกอบพระราชกรณียกิจ	
ซึ่งคนไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ

แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง

พ่อจ๋า...
ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

ดูซิจ๊ะ...
เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า

พ่อจ๋า...
เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?

ลูกเอ๋ย...
ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์

และความสบายส�าหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย

จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�าเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า

เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้า
น�้าตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว

เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด...
ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ”

ที่มา : พระเจ้าแผ่นดินนักส่งเสริมการเกษตร, 2550

R

R
7Smart Farmer ต้นแบบ

อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3



กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์8



1. ความเป็นมา
	 ปี	 2555	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น 
เกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 จะต้องด�าเนินการตามนโยบายการพัฒนาฯ	 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ด�าเนินการ	มาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร
ท่ีมีความรอบรู ้รอบด้าน	 เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยมุ ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม	 มีความรู	้ 
ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร	 จึงได้ก�าหนดคุณสมบัติของเกษตรกร 
ปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 หมายถึง	 ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี	 และ 
การบริหารจัดการเพื่อการด�าเนินธุรกิจเกษตรอย่างทันยุคสมัย	มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

2. แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
 (Smart Farmer)
	 กรมส่งเสริมการเกษตร	ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย	Smart	Farmer	ดังนี้

	 2.1	 การสร ้างกลไกการขับเคลื่อนงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
	 	 โดยการปรับปรุงคณะท�างาน	 เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.2	 บูรณาการทุกหน่วยงาน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเกษตรกร	 ทั้งภาครัฐ	 
	 	 ภาคเอกชน	และหน่วยงานด้านวิชาการ

	 2.3	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล	เพื่อรองรับการพัฒนา	Smart	Farmer	ประเมินศักยภาพ 
	 	 เกษตรกร	และเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) กรมส่งเสริมการเกษตร

9Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3



3. คุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 และ Smart Farmer ต้นแบบ

 3.1 คุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

	 		 คณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนา	 Smart	 Farmer	 ได้มีมติจากประชุมครั้งที่	 1/2560	 
เมื่อวันอังคารที่	 28	 มีนาคม	 2560	 ให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 โดยใน 
ส่วนของคุณสมบัติทั่วไปด้านรายได้	คือ	“มีรายได้ไม่ต�่ากว่า	180,000	บาท/ครัวเรือน/ปี”	 ให้ตัดออก	และปรับปรุง
คุณสมบัติพื้นฐาน	โดยแบ่งออกเป็น	6	ตัวชี้วัด	15	ตัวบ่งชี้	มีรายละเอียด	ดังนี้

  ตัวชี้วัดข้อที่ 1 มีความรู้ในเรื่องที่ท�าอยู่
	 	 	 ตัวบ่งชี้	1.1	 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษาผู้อื่นได้
	 	 	 ตัวบ่งชี้	1.2	 สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น

  ตัวชี้วัดข้อที่ 2 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล	และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้
	 	 	 ตัวบ่งช้ี	2.1	 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล	 ทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบสารสนเทศและ 
	 	 	 	 การสื่อสารอื่น	ๆ	เช่น	Internet,	Mobile	Phone	เป็นต้น
	 	 	 ตัวบ่งชี	้2.2	 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน	 บริหารจัดการ 
	 	 	 	 ผลผลิต	ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
	 	 	 ตัวบ่งชี้	2.3	 มีการน�าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้

  ตัวชี้วัดข้อที่ 3	 มีความรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)
	 	 	 ตัวบ่งชี้	3.1	 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต	แรงงานและทุน	ฯลฯ
	 	 	 ตัวบ่งชี้	3.2	 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	เพื่อให้ขายผลผลิตได้
	 	 	 ตัวบ่งชี้	3.3	 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	(Waste	Management)

  ตัวชี้วัดข้อที่ 4 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
	 	 	 ตัวบ่งชี้	4.1	 มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน	GAP	GMP	หรือเกษตรอินทรีย์	หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่น	ๆ
	 	 	 ตัวบ่งชี้	4.2	 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน	 GAP	 GMP	 หรือเกษตรอินทรีย ์ 
	 	 	 	 หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่น	ๆ

  ตัวชี้วัดข้อที่ 5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
	 	 	 ตัวบ่งชี้	5.1	 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	(Green	Economy)
	 	 	 ตัวบ่งชี้	5.2	 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตร
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  ตัวชี้วัดข้อที่ 6	 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
	 	 	 ตัวบ่งชี้	6.1	 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
	 	 	 ตัวบ่งชี้	6.2	 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
	 	 	 ตัวบ่งชี้	6.3	 มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เป็น	 Smart	 Farmer	 คือ	 ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน	 6	 ข้อ	 
โดยต้องผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยหน่ึงตัวบ่งช้ีในแต่ละคุณสมบัติ	 แต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติ	 Smart	 Farmer	
เกษตรกรรายนั้น	จะอยู่ในกลุ่ม	Developing	Smart	Farmer

 3.2 คุณสมบัติความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ Smart Farmer ต้นแบบ  
  กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก�าหนดตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ของ	Smart	Farmer	ต้นแบบ	 
จ�านวน	 12	 ด้าน	 ได้แก่	 ข้าว	 ไม้ยืนต้น	 พืชไร่	 พืชผัก	 ไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 ไม้ผล	 เกษตรผสมผสาน	นาเกลือสมุทร	 
แมลงเศรษฐกิจ	สมุนไพรและเครื่องเทศ	(อายุยาว)	และสมุนไพรและเครื่องเทศ	(อายุสั้น)	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้

  ตัวชี้วัดข้อที่ 1 ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานของ	Smart	Farmer	ครบทุกตัวบ่งชี้ของทุกคุณสมบัติ

  ตัวชี้วัดข้อที่ 2 ท�ากิจกรรมในสาขาดังกล่าว	ด้วยตนเอง

  ตัวชี้วัดข้อที่ 3 ระยะเวลาที่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท�าการเกษตรในแต่ละสาขา
   ตัวบ่งชี้
		 	 	 3.1		 ด้านข้าว	มีประสบการณ์ในการท�านามาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 3.2	 ด้านพืชผัก	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 3.3	 ด้านพืชไร่
	 	 	 	 3.3.1	 ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 	 3.3.2	 ด้านมันส�าปะหลัง	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 	 3.3.3	 ด้านอ้อยโรงงาน	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 	 3.3.4	 ด้านสับปะรด	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 	 3.3.5	 ด้านพืชตระกูลถั่ว	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 	 3.3.6	 ด้านพืชน�้ามัน	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 3.4	 ด้านไม้ดอก	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 3.5	 ด้านไม้ประดับ	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 3.6	 ด้านไม้ผล	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	7	ปี
	 	 	 3.7	 ด้านไม้ยืนต้น
	 	 	 	 3.7.1	 ด้านยางพารา	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	10	ปี
	 	 	 	 3.7.2	 ด้านชา	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 	 3.7.3	 ด้านกาแฟ	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 	 3.7.4	 ด้านปาล์มน�้ามัน	มีประสบการณ์ในการปลูกไม่น้อยกว่า	10	ปี
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	 	 	 3.8	 ด้านสมุนไพรและเครื่องเทศ	(อายุยาว)
	 	 	 	 3.8.1	 มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า	4	ปี	มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 	 	 	 3.8.2	 มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า	4	ปีขึ้นไป	มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า	10	ปี
	 	 	 3.9	 ด้านสมุนไพรและเครื่องเทศ	(อายุสั้น)
	 	 	 	 3.9.1	 มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า	1	ปี	มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 	 3.9.2	 มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า	1	ปีขึ้นไป	มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า	6	ปี
	 	 	 3.10	 ด้านเกษตรผสมผสาน	มีประสบการณ์การปลูกไม่น้อยกว่า	3	ปี
	 	 	 3.11	 ด้านนาเกลือสมุทร	มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า	10	ปี
	 	 	 3.12	 ด้านแมลงเศรษฐกิจ	มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า	3	ปี

  ตัวชี้วัดข้อที่ 4 มีการปฏิบัติที่ดี
   ตัวบ่งชี้
	 	 	 4.1	 ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด	
	 	 	 4.2	 ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย	
	 	 	 4.3	 มีแนวคิด	และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ	Green	Economy	และZero	Waste	Agriculture

  ตัวชี้วัดข้อที่ 5 มีความโดดเด่น
   ตัวบ่งชี้
	 	 	 5.1	 มีการคิดค้น	 เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิควิธีการใหม่	ๆ	หรือประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ 
	 	 	 	 ที่เหมาะสม	หรือที่เป็นภูมิปัญญา
	 	 	 5.2	 มีผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมชัดเจนจากเทคนิค/วิธีการที่คิดค้น	หรือประยุกต์ใช้
	 	 	 5.3	 มีเกษตรกรคนอื่น	ๆ	ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในเทคนิควิธีการที่คิดค้น	หรือประยุกต์ใช้

  ตัวชี้วัดข้อที่ 6 มีความพร้อมในการเป็นแบบอย่าง
   ตัวบ่งชี้
	 	 	 6.1	 มีผู้มาขอศึกษาดูงานเป็นประจ�า
	 	 	 6.2	 มีความสามารถในการสื่อสารท�าความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี	และไม่หวงวิชา
	 	 	 6.3	 มีความพร้อม	และเต็มใจที่จะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น	ๆ

  ตัวชี้วัดข้อที่ 7 มีความเป็นผู้น�า
   ตัวบ่งชี้
	 	 	 7.1	 มีบทบาทหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	ของชุมชน
	 	 	 7.2	 มีความขยัน	ตั้งใจ	เสียสละ	มีน�้าใจ	และมี	Service	Mind
	 	 	 7.3	 เป็นที่เชื่อถือยอมรับของคนในชุมชน

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เป็น	Smart	Farmer	ต้นแบบ	คือ	ต้องผ่านครบทุกตัวบ่งชี ้
ในแต่ละคุณสมบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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4. เป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 การพัฒนาเกษตรกรทั่วไป	โดยแยกออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

   1. ผู้ประกอบการเกษตร (Commercial Farmer) 
	 	 	 คือ	เกษตรกรที่ท�าการเกษตรเพื่อการค้า
   n	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
   n	 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแบบครบวงจร
   n	 การพัฒนาทักษะการท�าการเกษตรสมัยใหม่
   n	 พัฒนาทักษะ	Digital
   n	 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและเชื่อมโยงเครือข่าย
   n	 พัฒนาทักษะการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

  2. เกษตรยังชีพ (Subsistence Farmer)  
   คือ	เกษตรกรที่ท�าการเกษตรเพื่อการยังชีพ
   n	 สร้างทักษะการจัดการทรัพยากรและพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
   n	 การพัฒนาเพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
   n	 การสร้างทักษะอาชีพนอกภาคการเกษตร/อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
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5. กระบวนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชัยนาท

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	มกีารวางแผนท�างานท่ีเป็นระบบ	ตามแผนงานทีมุ่ง่สูก่ารพฒันาบรูณาการกบัหน่วยงานรฐั	เข้าร่วมประชมุ/
สัมมนา/อบรม	เพื่อเสริมเพิ่มเติมให้ตนเองเสมอ
	 2.	มีการทดลองปฏิบัติงานที่สามารถท�าให้มุ่งเห็นผลส�าเร็จในอนาคต
	 3.	สรุปผลการท�างานเพื่อมุ่งสู่พัฒนาสินค้า	สู่การแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
	 4.	มีเป้าหมายที่ชัดเจน	มุ่งหวังคิดพัฒนาแนวทางในพืชหลักที่แตกต่าง	โดดเด่น	ไม่เหมือนใคร

ด้านเกษตรผสมผสาน 

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายอนาคิน	สุพิศ	
วัน เดือน ปีเกิด :	 4	มีนาคม	พ.ศ.	2529
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ที่อยู่ :	 เลขที่	113	หมู่ที่	2	ต�าบลดอนก�า	อ�าเภอสรรคบุรี	 

จังหวัดชัยนาท	
โทรศัพท์ :	 06	5570	8704
Facebook : Anakin Suphis
ID LINE :	 0655708704	
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิต 
ให้มีประสิทธิภาพ
 n เครื่องรดน�้าแบบสปริงเกอร์	จะช่วยให้ประหยัด
แรงงาน	ทุ่นแรงคน	แต่มีราคาติดตั้งสูง	และยังมีค่าบ�ารุง
รักษาที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย	 ต้องคอยตรวจเช็คสภาพให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอถึงจะมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
 n การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง	เพื่อจะขยายพันธุ์
และจัดจ�าหน่ายทางออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 n	 สามารถให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	และมีแบบแผนชัดเจน
 n	 มีรูปแบบการท�างานเป็นขั้นตอน	พร้อมทั้งมีตัวอย่าง	และตัวเลือกให้ชุมชน
 n	 ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ	Smart	Farmer	ระดับจังหวัด	
 n	 จัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรของหน่วยงานภาคราชการ	เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน	และฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกรผู้สนใจอาชีพด้านการเกษตร

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 :	 เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต	 ภายในฟาร์มของ 
ตัวเอง	 โดยใช้ข้อมูลทางด้านลักษณะพื้นที่ดิน	 แหล่งน�้า	 ท�าให้สามารถช่วยในการวางแผน
ภายในฟาร์ม
	 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 สามารถจัดการวางแผนการใช้แหล่งน�้า 
ในการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม	 มีความรู ้ความสามารถจัดการเทคโนโลยี 
ส�าหรับการผลิตพืชระบบเกษตรผสมผสานที่ยึดกิจกรรมพืชเป็นหลัก	ซึ่งกิจกรรม 
ที่ด�าเนินการนี้จะมีพืชเป็นรายได้หลัก
 3. การจัดการด้านการตลาด	:	ประชาสัมพันธ์สินค้าทางออนไลน์	และทางตรง	 
ในด้านการน�าเสนอกิ่งพันธุ์มัลเบอรี่จากต่างประเทศ	 เพื่อจัดเตรียมรับค�าสั่งซื้อ 
จากลูกค้า	 พร้อมทั้งพัฒนาแปลงเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์มัลเบอร่ีหลากหลาย 
สายพันธุ์ที่โดดเด่น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 n	 ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตการเกษตร
 n	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอ�านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ
 n	 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงาน	มาปรับใช้พัฒนา
 n	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเน้นให้ความรู้	 และทางเลือกให้เกษตรกรตัดสินใจ	 ปรึกษาหารือร่วมคิดกับ
เกษตรกร	และให้การสนับสนุน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ขยายผลองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส�าเร็จ 
สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจ และเมื่อมีวิธีการแนวทาง 

ที่ประสบผลส�าเร็จ จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั่วไป  
(เกษตรกรที่พร้อมจะรับองค์ความรู้)  

ให้ประสบผลส�าเร็จในการประกอบอาชีพ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดปทุมธานี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	บนพื้นที่	10	ไร่	3	งาน	ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	
โดยน�าความรู้ทางวิชาการมาเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิต	การบริหารจัดการพื้นที่	การจัดการน�้า	และการตลาด	และแปรรูปผลผลิต
ตกเกรดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 1. การจัดการดิน	 :	 ไถกลบตอซัง	 และใช้วิธีการหมัก	 เพื่อย่อยสลายตอซังข้าวก่อนปลูก	 ผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพไว้ใช ้

ในการปรับปรุงดิน	และเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน	
	 2.	การจัดการน�้า	 :	วางแผนการใช้น�้าทางการเกษตรให้คุ้มค่า	โดยวางระบบการให้น�้าแบบสปริงเกอร์	และขุดสระ

ส�าหรับกักเก็บน�้า	ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	หรือกรณีที่น�้าชลประทานไม่เพียงพอต่อการท�าการเกษตร	
3.	 การจัดการการผลิต	 :	 มีการวางแผนการผลิตที่ค�านึงถึงความปลอดภัย	 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 
และได้รับการรับรองพันธุ์	ขยายพันธุ์ไม้ผลไว้ส�าหรับปลูกเองและจ�าหน่าย
4.	 การจัดการศัตรูพืช	 :	 ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน	 ได้แก่	 การห่อไม้ผล	 การใช้น�้าหมักสมุนไพร
และน�้าส้มควันไม้	 ในการป้องกันและไล่แมลงศัตรูไม้ผล	 และมีการใช้สารเคมีก�าจัดแมลงศัตรูไม้ผลในกรณ ี
ที่มีการระบาดรุนแรงเท่านั้น
5.	การแปรรูป	:	น�าผลไม้ที่ตกเกรดมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม	ได้แก่	มะม่วงกวน	กล้วยตาก	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
1.	 ผลิตปุ๋ยหมัก	 น�้าหมักชีวภาพ	 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 และฮอร์โมนไข่ไว้ใช้เอง	 ช่วยลดต้นทุน 

การใช้ปุ๋ยเคมี	และสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต	
2.	 การไถกลบตอซังและหมักฟางข้าว	 ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ในดิน	 ท�าให้ผลผลิต 
ข้าวเพิ่มขึ้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นางรัศมี	ร้อยเที่ยง
วัน เดือน ปีเกิด :	 4	พฤษภาคม	พ.ศ.	2500
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	(ครุศาสตรบัณฑิต)
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยครูเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี	 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ที่อยู่ :	 เลขที่	1/6	หมู่ที่	1	ต�าบลคลองห้า	อ�าเภอคลองหลวง	 

จังหวัดปทุมธานี	
โทรศัพท์ :	 08	6814	3880
Facebook :	 รัศมี	สังข์นุช	ร้อยเที่ยง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์20



	 1.	 เปิดโอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่	และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน
	 2.	 แบ่งปันองค์ความรู้	ให้ค�าแนะน�า	และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการเกษตรร่วมกันกับเพื่อนๆ	เกษตรกรในพื้นที่	
	 3.	 เผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเกษตรใน	Social	Network

n

	 3.	 การวางแผนการผลิต	ช่วยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเกษตรได้ทันท่วงที
	 4.	 ผลิตข้าว	ผัก	ผลไม้	ไข่ไก่	และปลา	ไว้ส�าหรับบริโภคเอง	ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
	 5.	 ลูกค้าได้รับประทานสินค้าเกษตรปลอดภัย	มีคุณภาพ	และราคาถูก
	 6.	 ยกระดับราคาผลไม้ที่ไม่ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ	สร้างมูลค่าเพิ่ม	โดยการแปรรูป

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	 กระบวนการผลิต	:	มีการจัดสรรพื้นที่ท�าการเกษตร	ดังนี้
  n	 ปลูกข้าว	 จ�านวน	 8	 ไร่	 ใช้วิธีการหว่านน�้าตม	 เลือกใช้เมล็ดพันธุ ์ที่มีคุณภาพ 
และได้การรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว	ท�าการปรับปรุงดิน	โดยการไถกลบและหมักตอซังข้าว	
  n	 ปลูกผลไม้	 จ�านวน	 2	 ไร่	 โดยปลูกมะม่วงพันธุ์ต่าง	 ๆ	 (เขียวสามรส	 มันขุนศรี	 
มหาชนก	 มันศาลายา	 น�้าดอกไม้สีทอง	 ยายกล�่า	 งามเมืองย่า	 แรด	 เพชรปทุม)	 เป็นพืชหลัก	 
ปลูกฝรั่ง	กล้วยน�้าว้า	กล้วยหอม	กระท้อน	ชมพู่	มะยงชิด	มะละกอ	และขนุน	เป็นพืชเสริม	เพื่อให้มี
ผลผลิตสามารถบริโภคและจ�าหน่ายได้ตลอดทั้งปี
  n	 บ่อน�้า	 จ�านวน	 2	 งาน	 ส�าหรับกักเก็บน�้าไว้ส�าหรับการปลูกพืช	 และเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 
ไว้ส�าหรับบริโภคในครัวเรือน	
  n	 ที่อยู่อาศัย	 โดยปลูกผักสวนครัว	และเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองในบริเวณรอบ	ๆ	บ้าน	 ไว้ส�าหรับ
บริโภคในครัวเรือน	ท�าให้คนในครอบครัวได้รับประทานผักปลอดสารพิษและช่วยลดรายจ่าย
	 2.	 การจัดการผลผลิต	:	
  n เก็บเกี่ยวผลไม้ในช่วงที่แก่เต็มที่	 ก่อนจ�าหน่ายท�าการคัดแยกผลไม้ที่มีคุณภาพและผลไม้มีต�าหนิหรือตกเกรดออกจากกัน 
และเก็บรักษาผลไม้ในที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า
  n เร่งการสุกของผลไม้ที่รับประทานผลสุกด้วยวิธีธรรมชาติ	โดยการใช้ใบขี้เหล็กที่ปลูกเองน�ามาบ่มผลไม้ช่วยให้สุกเร็วขึ้น
  n	 ผลไม้ที่มีต�าหนิหรือตกเกรด	น�ามาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป	
	 3.	 การจัดการด้านการตลาด	:
  n	 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่าน	Social	Network	และประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก	
  n	 จ�าหน่ายผลผลิตข้าวให้กับสหกรณ์การเกษตร
  n	 จ�าหน่ายผลไม้ในตลาดชุมชน	 และเปิดให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต	 1	 สัปดาห์	 โดยลูกค้าสามารถ 
เข้ามาเลือกซื้อที่สวนได้โดยตรง	หรือจะใช้บริการจัดส่งถึงบ้านก็ได้

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	 ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง	ผ่านการอ่านหนังสือ	และใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
	 2.	 เข้ารับการฝึกอบรม	และเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น
	 3.	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรร่วมกันกับเครือข่ายเกษตรในพื้นที่

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้มีผลผลิตที่ปลอดภัย 
ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เหลือก็จ�าหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม  

ผู้บริโภคจะได้รับประทานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  
มีคุณภาพ และราคาถูก

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดลพบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ท�าการเกษตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ	 
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืช	เพื่อให้เกิดความสมดุล	และยั่งยืน	
ไม่ใช้สารเคมี	เน้นให้ธรรมชาติดูแลกันเอง	โดยใช้หลักการห่มดิน	น�าฟาง	เศษหญ้า	 
หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ	 มาคลุมดิน	 หรือห่มดิน	 
พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป	 เพื่อให้อาหารแก่ดิน	 แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหาร 
ให้พืช	 โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์	 เรียกหลักการน้ีว่า	 “เลี้ยงดิน	 
ให้ดินเล้ียงพืช”	 กระบวนการนี้จะช่วยย่อยสลายซากพืช	 ซากสัตว์	 ช่วยย่อย 
แร่ธาตุที่อยู ่ในหิน	 ลูกรัง	 ทราย	 เช่น	 ธาตุอาหาร	 กลุ ่มธาตุเหล็ก	 แมงกานีส	 
สังกะสี	 ฟอสฟอรัส	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังช่วยผลิตฮอร์โมนให้พืชช่วยผลิตสารป้องกัน 
โรคพืช	 ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ	 ซึ่งในอากาศมีก๊าชไนโตรเจนอยู่ถึง	 78%	
ท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การห่มดิน	 ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารที่เพียงพอ	 เหมาะสมต่อ 
การเจริญเติบโตของพืช	 จึงท�าให้การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง	 ผลิตจุลินทรีย์จากผลผลิต 
ที่เหลือจากแปลง	เพื่อน�ามาบ�ารุงต้นพืช	จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่ลดลง	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิโรจน์	ค�าจันทร์	
วัน เดือน ปีเกิด :	 21	ตุลาคม	พ.ศ.	2518	
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ที่อยู่ :	 เลขที่	29/8	หมู่ที่	2	ต�าบลท่าทะนาว	อ�าเภอชัยบาดาล	 

จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ :	 08	9831	2707
Facebook : Wiroj Komejun
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์22



	 จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อใช้เป็นแกนกลางในการพัฒนา	 ส�าหรับรับการถ่ายทอดความรู้	 และการสนับสนุน	 
ให้เกิดความร่วมมือ	 สามัคคีกัน	 ท�าให้ผลผลิตของวิสาหกิจชุมชน	 เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์	 จนเกิดขยายเป็นแปลงใหญ่ผัก
ต�าบลท่ามะนาว	อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:	ระบบเกษตรอินทรีย์	โดยใช้
หลักกสิกรรมธรรมชาติ	 มาบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในการ
ท�าการเกษตรให้มีความสมดุล	 และย่ังยืน	 อีกท้ังยังใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจในการท�าการเกษตรอีกด้วย	
เน้นการปลูกพืชน้อย	 ๆ	 เพ่ือเรียนรู้	 และรู้จักพืชให้ชัดเจน	 
แล้วค่อยขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มขึ้น	
	 2.	การจดัการผลผลติ	:	รวมกลุม่เกษตรกรในชมุชน	
เพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
อ�าเภอชัยบาดาล	มีแผนการผลิตสินค้าเกษตร	โดยมีการวางแผนร่วมกัน	เพื่อให้มีผลผลิตอย่างจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	
	 3.	และการจัดการด้านการตลาด	 :	 รวบรวมเกษตรกรในชุมชน	 เพื่อจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดสินค้า 
เกษตรปลอดภัยอ�าเภอชัยบาดาล	ออกร้านจ�าหน่าย	วันจันทร์ที่โรงพยาบาลชัยบาดาล	วันศุกร์ที่ตลาดสินค้าเกษตรท่ามะนาว	
และจ�าหน่ายให้โรงพยาบาล	เพื่อน�ามาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 สนใจการท�าการเกษตร	 โดยเน้นการท�าเกษตรอินทรีย์	 ได้เรียนรู้การท�าการเกษตรที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ	 และ 
ได้น�ามาปฏิบัติในแปลงปลูกพืชผักของตนเอง	 ศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง	 จากหน่วยงานราชการ	 ภาคเอกชน	 
เครือข่ายสมาชิกเกษตรกร	 Young	 Smart	 Farmer	 และขยายความรู ้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ผักต�าบลท่ามะนาว	 
อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี	และปลูกฝังการท�าการเกษตรให้กับเด็กในชุมชน	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

n น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติ 
มาใช้ในการด�าเนินชีวิต และท�าการเกษตร

n ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั้งจากการเข้าร่วมรับการอบรมจาก 
หน่วยงานราชการและการสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จากเกษตรกรในพื้นที่ที่ท�าการเกษตรมาก่อน

n การน�าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่  
ของตนเองที่ท�าการเกษตร

n เน้นการท�าการเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต  
โดยการใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด

n ถ่ายทอดความรู้ที่มี จากการเรียนรู้ของตนเอง ให้กับเกษตรกร 
ที่สนใจ และเยาวชน 
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสิงห์บุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	การวางระบบน�้าในการเกษตร	 ใช้ระบบสปริงเกอร์ในแปลงชะอม
เพื่อช่วยประหยัดแรงงาน
	 2.	มีการท�าปุ ๋ยหมักปรับปรุงบ�ารุงดิน	 และผลิตน�้าหมักชีวภาพ	 
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต	และเพิ่มผลผลิต
	 3.	เกบ็เมลด็พนัธุพ์ชืและขยายพนัธ์พชืไว้ใช้เอง	และจ�าหน่ายในชุมชน
เพื่อลดค่าใช้จ่าย	และเพิ่มรายได้	

ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายณรงค์	วิมา
วัน เดือน ปีเกิด :	 7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2505
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	32/1	หมู่ที่	4	ต�าบลท่างาม	อ�าเภออินทร์บุรี	 

จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ :	 08	4012	7306
Facebook : Narong Ta-Ngam Wima
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

	 4.	การใช ้สารชีวภัณฑ์แทน
การใช้สารเคมี	 ซึ่งจะท�าให้ได้ผลผลิต 
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 1.	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในชุมชน
  n	 เรื่องวางระบบน�้าในระบบการผลิต	โดยใช้ระบบสปริงเกอร์
  n	 การท�าปุ๋ยหมัก	และผลิตน�้าหมักชีวภาพ	
	 2.	เป็นศูนย์เครือข่าย	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร	(ศพก.)	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี
	 3.	ถอดบทเรียนจากการสาธิตเรียนรู้บรรยายประกอบปฏิบัติจริง	

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:	มีการวางระบบน�้าในระบบการผลิต	
โดยใช้ระบบสปริงเกอร์
	 2.	การจัดการผลผลิต	:	มีการขยายพันธุ์พืช	โดยการปักช�า	
การตอน	การตอนกิ่งและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้จ�าหน่าย	ส่วนเศษพืชผัก
น�ามาท�าน�้าหมักชีวภาพ
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	:	จ�าหน่ายผลผลิตและพันธุ์พืชที่บ้าน	
พ่อค้ามารับซื้อ	และจ�าหน่ายทางเฟสบุค	อินเตอร์เน็ต	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เข้าร่วมการอบรม	และศึกษาดูงานกับหน่วยราชการ	หน่วยงานเอกชน	อย่างสม�่าเสมอ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�าการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผลิตพืช 
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช ้

สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย  
อยู่อย่างพอเพียง
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอ่างทอง

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 หน่วยงานส�าคัญหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือ	 คือ	 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 
ยามยาก	 ที่ได ้ด�าเนินโครงการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 
โดยอบรมให้ความรู ้ทั้งด้านการเกษตรแบบผสมผสาน	 และการผลิตสิ่งของจ�าเป็น 
ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 จากการเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 
และหน่วยงานต่างๆ	 ท�าให้ได้ความรู้ในด้านการท�าเกษตรผสมผสานมากยิ่งขึ้น	 แล้วได ้
น�ามาปฏิบัติในพื้นที่การเกษตรของตนเองจนประสบความส�าเร็จ	 เช่น	 การปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ	 การใช้สมุนไพรป้องกันแมลง	 การปรับปรุงบ�ารุงดิน	 การใช้ปุ๋ยพืชสด 
การเลี้ยงหมูหลุม	 การเลี้ยงปลา	 ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรในจังหวัด
อ่างทอง	และต่างจังหวัดให้ความสนใจมาศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมาก
	 การท�าการเกษตรให้ประสบความส�าเร็จ	 จะต้องมีความรู ้	 ขยันหมั่นเพียร	 
และความอดทน	โดยการหาความรู้เพิ่มเติม	ทั้งจากการอบรม	ศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่างๆ 
อยู่เป็นประจ�า	 และน�าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ	 ซึ่งบางครั้งก็ประสบปัญหา	 เช่น	 โรค	 แมลง	 
ภัยธรรมชาติ	 หรือผลผลิตราคาตกต�่า	 แต่ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาจน 
ประสบความส�าเร็จ

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ชื่อ-นามสกุล :	 นางนงนุช	ค�าคง
วัน เดือน ปีเกิด :	 27	ตุลาคม	พ.ศ.	2493
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.) 

อ�าเภอเมืองอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่ :	 เลขที่	55/2	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านแห	อ�าเภอเมืองอ่างทอง	 

จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ :	 08	7406	8029
Facebook :	 นงนุช	ค�าคง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559
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	 ได้ท�างานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 
(ศูนย์หลัก)	 ของอ�าเภอเมืองอ่างทอง	 จังหวัดอ่างทอง	 และเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ	 จึงมีโอกาส 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการเกษตรในชุมชนให้ดีขึ้น	 เกิดความสามัคคี	 และชุมชน 
มีความเข้มแข็งขึ้น

n

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 การผลิตปุ๋ยหมักใช้เองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี	 เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	 และการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด	 ช่วยลด
ความเสื่อมสภาพของดิน
	 2.	 การใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ	 ควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช	 ท�าให้ไม่มีสารเคมี
ตกค้าง	ผลผลิตมีความปลอดภัย

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	 กระบวนการผลิต	:	
  ด้านพืช	 :	 ท�านาแบบโยนกล้า	 ไว้บริโภคในครัวเรือน	 ปลูกพืชแบบประณีต	 
(1	ไร่	แก้จน)	โดยปลูกพืชในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  ด้านปศุสัตว์	:	เลี้ยงไก่	เป็ดไข่	และหมูหลุม	โดยสามารถน�ามูลมาท�าเป็นปุ๋ย
บ�ารุงพืช
  ด้านประมง	:	ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน�้า	และเลี้ยงปลา
	 	 ผลิตสิ่งของจ�าเป็นใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 :	 เช่น	 สบู่	 ยาสีฟัน	 น�้ายาซักผ้า	 
น�้ายาล้างจาน	ไว้ใช้ในครอบครัวและจ�าหน่ายเพิ่มรายได้
	 2.	 การจัดการผลผลิต	 :	 ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด	 คือ	 ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ	 และปริมาณไม่มากเกิน 
ความต้องการ	 พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	 เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะสุกแก่ที่เหมาะสม	 ควบคุมคุณภาพให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าและท้องตลาด
	 3.	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายสินค้า	 โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	 เช่น	 จ�าหน่ายตามกิจกรรมที่ทางราชการจัดขึ้น	 
จ�าหน่ายให้เกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน	 เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ในราคาถูก	และสามารถรับฟังความคิดเห็นเพื่อน�าไปปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าต่อไป

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	 ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ	เช่น	สมัครเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน	ตามที่หน่วยงานต่างๆ	จัดขึ้น
	 2.	 ท�ากิจกรรมทางด้านเกษตรให้หลากหลาย	เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิต	และการตลาด
	 3.	 ลดการใช้สารเคมี	และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
	 4.	 ใช้พื้นที่การเกษตรให้คุ้มค่า	โดยท�ากิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“ใช้ชีวิตแบบพอเพียง คือ เริ่มต้นท�าในพื้นที่น้อยๆ ก่อน  
โดยใช้แรงงานในครอบครัว หากประสบความส�าเร็จ 

จึงขยายกิจกรรมการเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

สสก. ที ่ 1

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 27



Smart Farmer ต้นแบบ
กรุงเทพมหานคร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 มีการท�านาข้าวแบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมจนได้มาตรฐาน	 GAP	 (Good	 
Agricultural	Practices)	ข้าว	กข.43	ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ผสมปุ๋ยเคมี 
ใช้เองเพือ่ลดต้นทนุการผลติ	ป้องกันก�าจดัศตัรขู้าวและข้าววัชพชืด้วยวิธีทีเ่หมาะสม	 
สร้างยุ้งฉางไว้ที่บ้านเพื่อเก็บผลผลิตไว้แปรรูปจ�าหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ใช้สารเคมี 
อย่างถูกต้องตามค�าแนะน�า	 มีการจดบันทึกข้อมูลการผลิตทุกๆ	 ขั้นตอน	 บันทึก 
รายรับ	 รายจ่ายสม�่าเสมอ	 ปลูกพืชผสมผสานบริเวณสวนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	 
เช่น	 ฟักทอง	 มะนาว	 มะม่วง	 สามารถน�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม	 หมั่นศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม�่าเสมอทั้งจากหน่วยงานราชการและการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรในพื้นที่	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)		แปลงใหญ่	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	(ศจช.)

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 มีการปฏิบัติตามหลัก	GAP	 มีการผสมปุ๋ยใช้เอง	 ช่วยลดค่าปุ๋ยจากเดิมได้
เป็นหม่ืนบาทต่อปี	 หมักฟางในนาข้าวเพื่อให้เกิดการย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ย	 
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย	 ท�าให้ต้นทุนการผลิตเพียง	 2,500	 บาท/ไร่	 
มีการแปรรูปข้าว	กข.43	แพ็คถุงขายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตข้าว

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสัมพันธ์	สาขากร
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2491
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ที่อยู่ :	 เลขที่	34	หมู่ที่	3	แขวงคลองสิบสอง	เขตหนองจอก	 

กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :	 08	0049	0595
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560,	2562

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์28



	 มีการขยายผลองค์ความรู้	 แนวทางการปฏิบัติของตนเอง	 เช่น	 การลดต้นทุนการผลิตข้าว	 และการผสมปุ๋ยใช้เอง	 
โดยวิธีการน�าเสนอผ่านท่ีประชุมระดับชุมชน	 การประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าแขวง 
คลองสิบสอง	เขตหนองจอก	เป็นวิทยากรประจ�า	ศพก.	เขตหนองจอก	ในเรื่องการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน	ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ในงาน	Field	Day	ฯลฯ	มีเกษตรกรในพื้นที่หนองจอก	ได้เข้ามาขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต
การท�านาข้าวให้ได้มาตรฐาน	GAP	การปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสม	แล้วได้น�าไปปรับใช้	ท�าให ้
เกษตรกรได้รับองค์ความรู้	เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่

n

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต	 :	 ได้ลงมือท�านาข้าวตามมาตรฐาน	 GAP	 จนได้
ใบรับรอง	 มีการวางแผนการผลิตการปลูกการขายตลอดรอบการเพาะปลูก	 
ใช้สารเคมีตามค�าแนะน�าของทางราชการ	 ผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	 
ปลูกพืชทางเลือกเพื่อเป็นรายได้เสริม
 2. การจัดการผลผลิต	 :	มีการแบ่งส่วนผลผลิต	โดยส่วนหนึ่งน�าไปจ�าหน่าย
แก่โรงสี	 และอีกส่วนหนึ่งน�าไปแปรรูปท่ี	 ศพก.	 ซึ่งมีเครื่องสีข้าวชุมชนที่ได้รับ 
งบประมาณมาจากโครงการ	9101	แปรรูปข้าว	กข.43	แพ็คถุงขายถุงละ	1	กิโลกรัม
และ	5	กิโลกรัม	เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต	ข้าว	ปลูกฟักทองไว้รอบคันนา
ขายเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการแปรรูปผลผลิตข้าว	 กข.43	 
ขายตามตลาดทั่วไป	หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ	ในพื้นที่	เช่น	งาน	Field	Day	งานคลินิกเกษตร	รวมถึงจ�าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์	
โดยบุตรชายช่วยจ�าหน่ายอีกทางหนึ่ง	รวมทั้งขายตรงผ่านสู่ผู้ที่สนใจในพื้นที่

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ	 ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 Smart	 Farmer	 
ศพก.	 แปลงใหญ่	 เป็นสมาชิก	 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	 (ศบกต.)	 แขวงคลองสิบสอง	 
สมาชิก	 ศพก.	 แปลงใหญ่	 ศจช.	 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	 (ศดปช.)	 มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย	 สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
กับเกษตรกรในพื้นที่ได้หลายกลุ่ม	และก่อให้เกิดการถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ที่มีไปสู่เพื่อนเกษตรกรได้มากมาย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“เพื่อรักษาพื้นที่การท�าเกษตรในเขตหนองจอกไว้ ใช้ชีวิต 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภาคภูมิใจ 

ในการเป็นเกษตรกร เป็นแบบอย่างให้เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่  
มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม�่าเสมอ  
ท�าการเกษตรแบบลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
แปรรูปหาตลาดเอง สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว  

มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ อดทน มุ่งมั่น”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

สสก. ที ่ 1

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 29



Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนนทบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	 การย่อยสลายตอซังโดยใช้น�้าหมักจุลินทรีย์	สูตร	1	
	 	 เริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกข้าว	 จากการย่อยสลายตอซังซึ่งต้องใช ้
ระยะเวลานานประมาณ	 40	 วัน	 ในการใช้น�าหมักโดยทั่วไปในการย่อยสลาย	 จึงได้ม ี
ความคิดริเริ่มที่จะทดลองผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์สูตร	 1	 เพื่อน�ามาใช้ย่อยสลายตอซัง 
ในนาข้าวของตนเอง	 จากการทดลองพบว่าสูตรน�้าหมักย่อยสลายตอซังที่ผลิตขึ้นสามารถ	
ย่อยสลายตอซังในนาข้าวได้ภายใน	 7	 วัน	 ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ 
การลดเผาฟางข้าวในพื้นที่การเกษตร
 2. การใช้น�า้หมกัจลุนิทรย์ี	สตูร	2	ทดแทนการใช้สารเคมใีนการคมุหญ้าในนาข้าว
	 	 เริ่มจากมีแนวคิดจากการลดการใช้สารเคมียาคุมหญ้าในนาข้าว	 ซึ่งหาก 
ไม่ใช้ยาคุมหญ้า	 ต้องท�านาโดยวิธีการปักด�าเท่านั้น	 ซึ่งพบว่าต้นทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม	 และรถปักด�าไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่นาได ้
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหล่ม	พื้นดินไม่สม�่าเสมอ

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 น�้าหมักจุลินทรีย์	 สูตร	 1	 (ย่อยสลายตอซัง)	 สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้	 เนื่องจาก	 ฟางข้าวที่ถูกย่อยสลาย	 จะกลาย 
เป็นปุ๋ยในนาข้าว	และลดมลภาวะจากการเผาตอซังข้าวในแต่ละช่วงฤดูกาลผลิต
	 2.	 น�้าหมักจุลินทรีย์	 สูตร	 2	 (แทนสารเคมีคุมหญ้าในนาข้าว)	 สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้	 จากเดิมที่มีต้นทุนในการใช ้
ยาคุมหญ้า	232	บาท/ไร่	หลังจากที่ใช้น�้าหมักจุลินทรีย์	สูตร	2	พบว่า	มีต้นทุนในการใช้ยาคุมหญ้า	ลดลง	เหลือ	21	บาท/ไร่	

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุรชัย	สุขพร้อม
วัน เดือน ปีเกิด :	 17	มิถุนายน	พ.ศ.	2521
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่ :	 เลขที่	5	หมู่ที่	8	ต�าบลบางแม่นาง	อ�าเภอบางใหญ่	 

จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :	 06	2658	1117
Facebook :	 สุรชัย	สุขพร้อม
ID Line :	 788722tt
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์30



	 เป็นทีป่รกึษาให้กับเกษตรกรในชมุชน	ในด้านการผลิตข้าว	โดยให้ค�าปรึกษาในรูปแบบตวัต่อตวั	และยงัเป็นวทิยากรให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆ	เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม	และยินดีที่จะให้แปลงข้าวของตนเองเป็นจุดเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว	ให้กับคนในชุมชน

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1)	กระบวนการผลิต	:	การท�าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม	โดยการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร	หมุนเวียน
การใช้ทรัพยากรในไร่นา	 พึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกน้อยลงท�าให้ระบบนิเวศดีข้ึน	 ปลูกพืชหมุนเวียน	 เศษใบและต้นของพืชถูกไถกลบ 
เพื่อเป็นพืชปุ๋ยสด	 เป็นการน�าเศษซากพืชหมุนเวียนกลับลงคืนสู่ดิน	 ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 ท�าให้ดินฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์	 
มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก	 และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต	 ลดการเผาตอซังข้าวด้วยการผลิตน�้าหมักย่อยสลายตอซัง	 และรักษา
พื้นที่การเกษตรให้ยังคงเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติ	เพื่อสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศน์
	 2)	การจัดการผลผลิต	 :	 ผลผลิตที่ได้จากแปลงนั้นจะเน้นบริโภคให้เพียงพอในครอบครัวก่อน	 จึงแบ่งปัน	 และจ�าหน่าย	 
เน้นเรื่องการแปรรูป	โดยท�าการสีข้าวเอง	และเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของตนเอง
	 3)	การจัดการด้านการตลาด
  n	 การจ�าหน่ายที่บ้าน	โดยผลผลิตที่ได้ทุกชนิดสามารถจ�าหน่ายได้	มีผู้ซื้อถึงที่บ้าน	
  n	 ฝากวางจ�าหน่าย	โดยจะน�าไปฝากขายตามร้านค้าชุมชน	ร้านค้าประชารัฐ
  n	 ออกจ�าหน่ายตามงานต่างๆ	ที่หน่วยราชการจัดขึ้น
  n	 ท�าตลาดออนไลน์	 เปิดให้ผู้บริโภคได้สั่งจองสินค้า	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน	์ 
และจะน�าไปส่งเองหรือส่งไปรษณีย์	 ตามท่ีมียอดส่ังจอง	 ซ่ึงผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นขาประจ�า 
ที่เชื่อมั่นในคุณภาพและซื้อสินค้าต่อเนื่อง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและ 
การเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1)	 ศึกษาจากเพื่อนเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ	ไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 2)	 เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานราชการ	และน�าความรู้ที่ได้น�ามาปรับใช้
	 3)	 ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต	และทดลองปฏิบัติ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ด้วยใจรักในอาชีพเกษตร จึงลาออกจากงานประจ�า 
มาท�านาข้าว โดยผลิตข้าวแบบใช้สารเคมีเหมือนคนอื่นๆ  

ต่อมาร่างกายได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี จึงหันมาผลิต 
น�้าหมักต่างๆ น�ามาใช้ทดแทนสารเคมี จนมาถึงจุดๆ หนึ่งที่หันมา 
ผลิตข้าวเพื่อบริโภคเองจึงมีความคิดริเริ่มให้คนในพื้นที่ท�าตาม 

โดยการพูดให้ชาวบ้านได้เข้าใจในสิ่งที่เราท�า  
และเชื่อว่าถ้าทุกคนปลูกข้าวเอาไว้ทานเอง จะลดการใช้สารเคม ี

ในนาข้าวอย่างแน่นอน เมื่อลดการใช้สารเคมีแล้วพบว่า 
ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าแปลงข้าวที่ใช้สารเคมี  
จึงเกิดเป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรว่า 

"ต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่เราท�า"

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 ด้านดิน - ปรับปรุงโครงสร้างดิน	โดยใช้กากน�้าหมัก	16	ธาตุ	ปุ๋ยหมักราดด้วยกรดซิตริก	เพื่อป้องกันก�าจัดเชื้อรา	
แบคทีเรีย	และแมลงศัตรูที่อยู่ในดิน
 ด้านน�้า	-	มีการปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยจุลินทรีย์บอล	เดือนละ	1	ครั้ง	มีส่วนผสมดังนี้
	 1)	 แกลบดิบ	2	ส่วน	 4)	 ฟิลเลอร์	1	ส่วน	 7)	 ผงโกโก้	5	ช้อนโต๊ะ
	 2)	 ดิน	2	ส่วน	 5)	 ร�าละเอียด	3	ส่วน	 8)	 ยาคลู	2	ขวด
	 3)	 มูลสัตว์	1	ส่วน	 6)	 เชื้อขยายจากน�้ามะพร้าว	1	ลิตร	 9)	 น�้าเปล่า
 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร	 -	 เนื่องจากแรงงานหายากขึ้นและสมาชิกกลุ่มอายุมาก	 จึงมีการน�า
เครื่องทุ่นแรง	 และเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มเติม	 คือ	 การให้น�้าแบบสปริงค์เกอร์	 การใช้โรงเรือนเกษตรแม่นย�า	 
และหากมีโครงการของเกษตรจะขอสนับสนุน	รถพรวนดิน	เครื่องบดย่อย	ปั๊มฉีดพ่น	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 โรคและแมลง	 -	 ใช้น�้าหมักป้องกัน
แมลงจากพืชที่หาได้ในท้องท่ี	 เช่น	 สาบเสือ	 ไมยราพ	 ผักเสี้ยนผ	ี 
หญ้าดอกขาว	 หญ้างวงช้าง	 ใบยูคา	 หรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนต่างๆ	 
และกรดซิตริกจากมะนาว	 เน้นการป้องกันและไล่	 โดยฉีดพ่น
สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ถ้าระบาดมาก	พ่นวันเว้นวัน	

ชื่อ-นามสกุล :	 นางกันยานี	ปานฉิม
วัน เดือน ปีเกิด :	 17	มิถุนายน	พ.ศ.	2511
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่อยู่ :	 เลขที่	30	หมู่ที่	2	ต�าบลคลองน้อย	อ�าเภอบ้านแพรก	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :	 06	3969	7982
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์32



	 มีการรวบรวมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จะมีการประชุมเครือข่าย
การผลิตพืชอินทรีย์

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:	
  n	 มีการผลิตผักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 การผลิตปุ ๋ยหมัก	 
ปุ๋ยอินทรีย์	 เพื่อใช้เป็นธาตุอาหารพืชซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการท�าเกษตร
อินทรีย์
  n	 การใช้จุลินทรีย์	 ในการช่วยยับยั้ง	 ควบคุมการเกิดโรคพืช 
และการติดไวรัสของพืช	 ช่วยสร้างภูมิคุ ้มกันแก่พืชให้มีความแข็งแรง 
และเจริญเติบโตตามธรรมชาติ
  n	 การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช
  n	 การจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมในการปลูกพืช
  n	 ท�าให้ดินมีโครงสร้างดี	มีลักษณะร่วนซุย	มีการระบายน�้าและอากาศดี
  n	 ท�าให้ดินมีความสามารถดูดซับน�้าและธาตุอาหารพืชสูงขึ้น	ท�าให้ประหยัดและลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	
	 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 ปุ๋ยอินทรีย์	 สวนปันปัน	 ผลิตและใช้ปุ๋ยน�้าชีวภาพในการบ�ารุงรักษาพืชผัก	 ดังนี	้ 
น�้าหมัก	 16	 ธาตุ	 น�้าหมักป้องกันแมลง	 น�้าหมักโกโก้	 กรดซิตริก	 น�้าหมักหอยนางรม	 เชื้อจุลินทรีย์ขยายจาก 
น�้ามะพร้าว
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	:	
  n	 ตลาดสุขภาพสยามสแคว	ร้านอาหารสุขภาพพัฒนาการ	ร้านอาหารกลุ่มคุณหมอที่กรุงเทพ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
 n	 มีการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 n	 มีการอบรมประมงอินทรีย์โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพมหานคร

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มุ่งมั่นการผลิตพืชอินทรีย์ปลอดภัย  
เพื่อให้คนไทยได้บริโภคผักที่มีคุณภาพ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสระบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน	 และการจัดการดินปุ ๋ย	 เพื่อ 
เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร	 อาทิ	 การควบคุมศัตรูพืช	 โดยตัวห�้า	 
ตัวเบียน	 แตนเบียนไข ่ทริโคแกรมม ่า	 แตนเบียนบราคอน	 การใช  ้
แมลงหางหนีบ	 มวนพิฆาต	 มวนเพชฌฆาต	 และสารชีวภัณฑ์ต ่าง	 
และฟีโรโมนล่อด้วง	 การใช้ทางปาล์มน�้ามันควบคุมความชื้นในดิน	 และ 
เพิ่มธาตุอาหารฟอสฟอรัสแก่ต้นพืช	เป็นต้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและทางใบ	 ประกอบกับการใช้ปุ ๋ย 
ชนิดฉีดพ่นที่ค�านวณเอง	 เช่น	 10+10-30+1B-1Mg	 ฉีดพ่นที่ทลายปาล์ม
น�้ามันระยะที่ก�าลังออกผลผลิตและทางใบปาล์มน�้ามันเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร 
ของพืชท�าให้ผลผลิตมีสีสันสวยงาม	 ทลายใหญ่	 ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า 
ค่ามาตรฐาน	และเปอร์เซ็นต์น�้ามันสูงเป็นที่ต้องการของโรงงาน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายคเชน	พิทักษ์อรรณพ
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	สิงหาคม	พ.ศ.	2490
ระดับการศึกษา :	 ระดับปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	จังหวัดลพบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	90	บ้านล�าบัว	หมู่ที่	7	ต�าบลหนองจระเข้	 

อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ :	 06	2149	9235
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
และการจัดการดินปุ๋ย

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์34



	 1.	การเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสระบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง
 2. มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่	เพื่อรวบรวมเกษตรกรให้มีอ�านาจซื้อ-ขาย
สินค้า	และด�าเนินการวางแผนการผลิตร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
	 3.	มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	 เน้นการป้องกับแบบชีววิธี 
และปลอดภัย	แก่ตัวเกษตรกรและผู้บริโภค

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 :	การใช้ตนเองเป็นแปลง
ทดลองการบริหารจัดการสวนปาล์มน�้ามันมืออาชีพ	 
การดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพผลผลิตเน้นการลดต้นทุน
และพัฒนาคุณภาพผลผลิต	 เน้นประชุมร่วมกับผู้รับซื้อ 
และเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิตให้ตรงตามความ
ต้องการของโรงงาน
	 2.	การจัดการผลผลิต	:	การตัดผลผลิตปาล์มน�้ามันในช่วงที่	สุก-แก่	
ก�าลังดี	 ท�าให้ค่าน�้ามันสูง	 มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งหมด
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 เป็นตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่	
(ประธาน)	มีการประชุมสมาชิกเพื่อรับรู้	รับทราบแนวทางการท�างานร่วมกัน
และจัดระบบการจัดการซื้อ-ขายไปในทิศทางเดียวกัน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	การด�าเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�าบลหนองหมู
	 2.	การเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในชุมชน	 และจังหวัดสระบุรี	 หรือ 
พื้นที่ใกล้เคียง
	 3.	จัดท�าการทดลองการใช้ชีวภัณฑ์,	 ตัวห�้า,	 ตัวเบียน	 เม่ือได้ผลที่ถูกต้องจึงน�าความรู ้นั้นเผยแพร ่
แก่เกษตรกรผู้สนใจ
	 4.	การหาความรู้จาก	 Internet	 หรือจากการฝึกอบรม	 สัมมนาต่างๆ	 น�ามาทดลองปรับใช้ให้เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ของตน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม  
ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ พัฒนาตนเอง 

และสังคมให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

สสก. ที ่ 1
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเพชรบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 จากเดิมการปลูกข้าวใช้วิธีการหว่าน	 มีการปรับเปลี่ยนวางแผนการการจัดการแปลงได้เหมาะสมกับการผลิต	 ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการ 
ท�านาโยน	การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	การจัดการพันธุ์ปนในแปลงเมล็ดพันธุ์ในแปลงข้าว	โดยการถอนพันธุ์ปนปล่อยเป็ดเข้าแปลงนาช่วยก�าจัดศัตรูพืช
	 มีการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	ไม่เผาฟางข้าว	ใช้ขี้เป็ดเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน	มีการป้องกันก�าจัดโดยวิธีผสมผสานโดยการใช้สารชีวภัณฑ์	เช่น	
สารสะเดาเชื้อไตรโครเดอร์มา	บิวเวอร์เรียเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 มกีารปลกูหมากในพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก	โดยการน�ากาบหมากมาท�าเป็นภาชนะทดแทนการใช้พลาสตกิ	โฟม	เพือ่ลดโลกร้อนอกีช่องทางหนึง่

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การผลิตปัจจัยการผลิต	 ได้มีการลดต้นทุนการผลิตในแปลง	 โดยน�าเศษวัสดุใบไม้มาท�าปุ๋ยหมัก	 และลดการใช้ปุ๋ยเคมีการผลิตฮอร์โมนพืชจาก 
การหมักพืชผักผลไม้การหมักสมุนไพรการผลิตสารชีวภัณฑ์	เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า	เพื่อใช้เป็นสารป้องกันก�าจัดโรคและแมลง	รวมถึงการท�ากับดักแมลงในพื้นที่
 n การท�านาข้าวน�ามาบริโภคในครัวเรือน	 แบ่งขายข้าวเปลือกให้กับโรงสี	 	 สีข้าวน�ามาบรรจุถุงขาย	 ผลผลิตส่วนที่เหลือเป็นแกลบ	 ร�า	 
ท�าเป็นอาหารเป็ด	อาหารไก่	และอาหารปลา	เศษฟางข้าวน�ามาปูทับหญ้าท�าปุ๋ย
 n ขี้เป็ดน�ามาใส่ในนาข้าว	และแปลงผัก
 n ใบไม้เศษผักที่เหลือจากครัวเรือน	น�ามาท�าปุ๋ยหมัก
 n สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น	ตัดแต่งกิ่งไม้น�ามาเผาถ่าน	และท�าฟืนใช้ต้มท�าไข่เค็มส�าหรับบริโภคและจ�าหน่าย	ช่วยท�าให้ลดต้นทุนการผลิต
ได้เป็นอย่างมาก

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต :	มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายวัน	รายเดือน	รายปี	โดยการลดต้นทุนการผลิต	ไม่ใช้สารเคมี	ผลผลิตที่จ�าหน่าย
ปลอดภัยต่อผู้ผลิต	และผู้บริโภค	มีกระบวนการผลิตที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	ท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนื่องจากในแปลงมีการเลี้ยงสัตว์	สามารถเกื้อหนุน
กันอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การจัดการผลผลิต :	 มีการใช้ความรู้จากการท่ีศึกษาจากแหล่งต่างๆ	 หรือผู้รู ้	 ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิต	 ให้เกิด 
ประสิทธิภาพ	 และความรู้ที่น�าไปใช้	 คนในครัวเรือนต้องรับรู้และยอมรับในการน�าไปใช้ด้วย	 จึงสามารถน�าความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดกับคนในชุมชน
และคนอื่นๆ	ได้

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสาวรุจจิรา	โยลัย
วัน เดือน ปีเกิด :	 18	กันยายน	พ.ศ.	2524
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาเอกการพัฒนาชุมชน
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อยู่ :	 เลขที่	69	หมู่ที่	5	ต�าบลนายาง	อ�าเภอชะอ�า	
	 	 จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ :	 08	9255	1879
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์38



	 มีการขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน	 การท�าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบไร่นาสวนผสมแก่ผู ้ที่มาปรึกษา	 
และถ่ายทอดความรู้	 เป็นวิทยากรสอนท�าไข่เค็มสมุนไพร	 รสต้มย�า,	 ท�าน�้ายาเอนกประสงค์,	 ท�าปุ๋ยหมัก,	 ท�าสารไล่แมลง	 สารชีวภัณฑ์	 เกษตรกร 
ในพื้นที่มาติดต่อในการท�าการเกษตรแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้น	พร้อมทั้งคนในชุมชนได้มาศึกษากระบวนการท�างานต่างๆ	ในไร่

n

 3. การจัดการด้านการตลาด :	 มีการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ	 มีการติดต่อประสานงานกับตลาด	 แหล่งจ�าหน่ายสินค้า	 เช่น	 ร้านขนม 
หม้อแกง	สหกรณ์นิคมชะอ�า	จ�ากัด	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 จากเดิมที่ไม่เคยมีความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน	 ได้ศึกษาหาความรู้	 โดยการซื้อหนังสือมาอ่าน	ทดลอง	 ทดสอบและได้เข้าร่วมฝึก
อบรมศึกษาดูงานกับส�านักงานเกษตรอ�าเภอชะอ�า	กศน.	อ�าเภอชะอ�า	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	และหน่วยงานต่างๆ	เช่น
 n เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่	ณ	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ	ต�าบลบางเก่า	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี
 n เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	หมู่	4	บ้านนายางต�าบลนายาง	
อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี
 n เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	E	-	commerce	การโฆษณา	การใช้งานโทรศัพท์	ของ	กศน.	อ�าเภอชะอ�าจังหวัดเพชรบุรี
 n เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ�าเภอ
ชะอ�าจังหวัดเพชรบุรี
 n อบรมโครงการ	Smart	-	ONIE	เพื่อสร้าง	Smart	Farmer	ณ	หมู่ที่	5	บ้านเนินทราย	ต�าบลนายาง	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	
	 รวมทั้งเป็น	Smart	Farmer	ต้นแบบ	ปี	2562	ของส�านักงานเกษตรอ�าเภอชะอ�าอีกด้วย	และมีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ	เข้าดูงานในพื้นที่	 
ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ	 เช่น	 กศน.	 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา,	 กศน.	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดเชียงราย,	 กศน.	 ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา,	 
ต�าบลสามพระยา,	 ต�าบลนายาง	 อ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี,	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	 สาขาเอกปฐมวัย	 สาขาวิทยาศาสตร์	 สาขาพละศึกษา	
ฯลฯ	 รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 อ�าเภอชะอ�า	 สหกรณ์นิคมชะอ�า	 จ�ากัด	 	 และศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เริ่มจากการปรับปรุงพื้นที่ ที่มีสภาพดินกรวด ปรับพื้นที่นาข้าว เป็นสวนผสม พึ่งตนเอง 

ให้ได้ก่อน ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก เช่น ปลูกพริก ข่า ตะไคร้  
มะกรูด มะนาว มะละกอ มะขาม ถั่วฝักยาว ถั่วพู ฯลฯ

- ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ 
- ด้านประมง เลี้ยงปลานิล ปลาดุก และปลากินพืชชนิดต่างๆ

โดยการด�าเนินงานทั้งด้านปศุสัตว์และประมง ใช้วิธีเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาต ิ
ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก “เลือกปลูกพืชให้เหมาะสม 

กับพื้นที่ของตัวเอง” พื้นที่ไร่นาสวนผสม เป็นพื้นที่น�้าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากติดคลอง  
จึงเลือกปลูกหมาก ปลูกมะพร้าวเป็นหลัก แซมด้วยไม้ยืนต้น เช่น มะค่าลิง มะค่าโมง  

ชิงชัน ประดู่ ยางนา สัก สะเดา ขนุน และพืชผัก เรียกว่าปลูกพืชระดับชั้น
เน้นความหลากหลายทั้งพืช สัตว์ ประมง ได้มีการท�าการเกษตร  

“แบบผสมผสาน” หลากหลายชนิดทั้งการท�านา โรงสีข้าว สวนหมาก สวนมะพร้าว 
สวนขนุน สวนป่า พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไข่ “แนวคิดที่ถูกการท�าก็จะถูก”  

ปลูกพืชกินก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อผลผลิตออกมามากก็แบ่งให้ญาติคนสนิท 
ไปประกอบอาหาร แบ่งให้เพื่อนบ้านเหลือกินก็แบ่งขายเป็นรายได้เพิ่มจากการท�านาข้าว
โดยการท�าการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ สามารถ

แนะน�าเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรที่สนใจ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 39
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว	 เมื่อได้เรียนรู้เรื่องลักษณะของพันธุ์ข้าวว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวซ�้าหลายๆ	ครั้ง	 จะท�าให้พันธุ์ข้าวอ่อนแอ	 และกลายพันธุ์ได	้ 
จึงหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้	 เช่น	 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	 หรือศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	 เพราะการใช้ 
เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะท�าได้พันธุ์ข้าวตรงตามสายพันธุ์	 และมีความต้านทานต่อโรคและแมลง	 ซ่ึงเดิมเคยใช้พันธุ์ข้าวจากแหล่งจ�าหน่ายทั่วไป	 และใช้ในอัตรา	 40	 กิโลกรัม/ไร ่
ปัจจุบันลดลงมาเหลือเพียง	15	-	20	กิโลกรัม/ไร่	ท�าให้สามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว	ได้ประมาณ	200	-	300	บาท/ไร่
	 2.	การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก
  n คัดแยกเมล็ดลีบ	และสิ่งเจือปน
  n แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา	24	ชั่วโมง
  n ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ข้าว	24	ชั่วโมง
  n เมื่อข้าวเกิดรากเป็นตุ่มตา	น�าไปหว่านด้วยเครื่องพ่น	อัตรา	15-20	กิโลกรัม/ไร่	(กรณีปักด�าจะน�าไปเพาะกล้าในกระบะ	13	-	15	วัน)
  n การคัดเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	เช่น	เมล็ดพันธุ์หลัก	หรือเมล็ดพันธุ์ขยาย	ลดการใช้สารเคมี
	 3.	การลงส�ารวจระบบนเิวศน์ในแปลงนา	เพือ่ให้ทราบถงึสถานการณ์ว่ามกีารระบาดของโรค	และแมลงหรอืไม่	ซึง่เดมินัน้เมือ่ท�าการเพาะปลกูข้าวแล้วจะ
มีการวางก�าหนดเวลาฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดแมลงทุกๆ	20	วัน	เพราะไม่เคยรู้ว่าแมลงในแปลงนาของเรานั้น	มีทั้งแมลงที่มีประโยชน์และแมลงที่เป็นโทษ	แต่หลังจาก
เรียนรู้เรื่องชนิดของแมลง	และท�าเป็นแปลงพยากรณ์ให้กับส�านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	จึงได้รู้ว่าแมลงที่อาศัยอยู่ในแปลงนาเหล่านั้น	แมลงที่เป็นประโยชน ์
จะอยู่ส่วนบนของล�าต้นข้าว	 ส่วนแมลงที่เป็นโทษจะอาศัยอยู่เหนือระดับน�้ามาขึ้นมาถึงกลางล�าต้นข้าว	 และแมลงเหล่านั้นสามารถควบคุมกันเองได้	 เมื่อท�าการ
ลงส�ารวจแปลงนาทุกๆ	 สัปดาห์จะรู้ว่ามีการระบาดของแมลงในแปลงนาหรือไม่	 หากอยู่ในสภาวะสมดุลก็ไม่จ�าต้องฉีดพ่นสารเคมี	 แต่ถ้าหากมีการระบาด 
แต่ยังมีไม่รุนแรงก็จะใช้น�้าหมักสมุนไพรที่ผลิตขึ้นมาใช้เอง	เช่น	สารสกัดสะเดา	น�้าส้มควันไม้	บีที	ไตรโคเดอร์ม่า	หรือบิวเวอร์เรีย	ฉีดพ่นขับไล่แมลง	ท�าให้สามารถ
ลดค่าต้นทุนของสารเคมีลงได้	1,000	บาท/ไร่
	 4.	การจัดการระบบน�้าในแปลงนา	โดยใช้เทคโนโลยีการท�าเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว	โดยการฝังท่อ	PVC	ที่เจาะรู	มีระยะรูห่างกัน	5	เซนติเมตร	เพื่อไว้ส�าหรับ 
ดูระดับน�้าในแปลงนาเป็นวิธีการใช้น�้าอย่างประหยัด	 เดิมนั้นจะสูบน�้าเข้าขังในแปลงนา	 ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	 เป็นสาเหตุท�าให้สูญเสียค่าน�้ามันสูบน�้า 
โดยไม่จ�าเป็น	เมื่อท�าความเข้าใจว่าการใช้น�้าในการท�านา	1	ฤดู	จะใส่น�้าแค่	5	ระยะ	คือ	ช่วงการเตรียมพื้นที่	ช่วงระยะกล้า	ช่วงระยะข้าวแตกกอ	(ก่อนใส่ปุ๋ยครั้งที่	1)	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายพิชิต	เกียรติสมพร
วัน เดือน ปีเกิด :	 23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2514
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	 

อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	22/2	หมู่ที่	4	ต�าบลสวนแตง	
	 	 อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :	 08	9174	2512
ID Line :	 0891742512
Facebook : Pichit Keatsomporn
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์40



	 เมื่อได้ท�านาแบบลดต้นทุนการผลิต	(3	ลด	1	เพิ่ม	2	ปฏิบัติ)	ในพื้นที่นาของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 สามารถพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวจนเป็นที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ	 
และเกษตรกรทั่วไปเป็นอย่างมาก	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	
และศูนย์วิจัยข้าว	 ได้ประสานงานเพื่อให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี	
เกษตรกรทั่วไป	 และคณะศึกษาดูงานเป็นประจ�า	 จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยงบประมาณของตนเอง	
พร้อมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	 “ฟรี”	 และจัดท�าแปลงสาธิตการส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 
และลดต้นทุนการผลิตส�าหรับใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้	และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน	

n

ช่วงระยะข้าวแต่งตัว	(ก่อนใส่ปุ๋ยครั้งที่	2)	และช่วงระยะข้าวออกดอกจนถึงข้าวโน้มรวง	จึงท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูบน�้าจากเดิมต้องใช้เกือบ	700	บาท/ไร่	 
เหลือประมาณ	300	บาท/ไร่	และยังได้ประโยชน์ตามมาคือกระตุ้นให้ข้าวแตกรากเพิ่มมากขึ้น	สร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง	และป้องกันไม่ให้พื้นที่เป็นหล่ม
	 5.	การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการผลิตข้าว	ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าว	 โดยการค้นหาข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ	จากคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และน�ามาประยุกต์ใช้กับอาชีพการเกษตรของตนเอง	 อีกทั้งยังใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเกษตรกร	 
หรอืเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานราชการต่างๆ	และใช้เป็นการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการลดต้นทนุการผลติข้าว	เช่น	การลดการใช้เมลด็พนัธุข้์าว	การตรวจวเิคราะห์ดนิ	
การส�ารวจระบบนิเวศในแปลงนา	การปรับปรุงบ�ารุงดิน	การจดบันทึกต้นทุนการผลิตในเฟสบุ๊ค	และไลน์	เป็นต้น
	 6.	จดบันทึกต้นทุนการผลิต	 มีการจดบันทึกต้นทุนการผลิตข้าว	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลดูว่าในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาใช้ต้นทุนไปเท่าไรเมื่อหักลบแล้วจะเหลือก�าไร
เท่าไร	และเอาไว้เปรียบเทียบข้อมูลว่าแต่ละฤดูมีสถานการณ์อะไรบ้าง	มีต้นทุนแตกต่างกันเท่าไรมีส่วนไหนที่จะสามารถลดหรือแก้ไขได้บ้าง
	 7.	การบริหารจัดการ	 การผลิต	 และการตลาดที่ดี	 จากการขายผลผลิตข้าวให้กับโรงสีไม่สามารถก�าหนดราคาผลผลิตได้เอง	 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต	 
โดยการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์	 เพราะจะได้ราคาผลผลิตสูงกว่าการส่งขายผลผลิตให้กับโรงสี	 แต่การเพาะปลูกแบบหว่านน�้าตมเพื่อให้ได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้น	 มีการ
ดูแลรักษา	 และขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากกว่าการท�านาแบบปักด�า	 จึงได้เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเป็นนาด�าเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา	 การก�าจัดวัชพืชที่ขึ้นปะปน 
ในแปลงนา	 และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการท�าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	 เพื่อเก็บไว้จ�าหน่ายให้กับเกษตรกรในชุมชน	 และเกษตรกรทั่วไป	 ซึ่งสามารถผลิตเป็น 
เมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ	40	ตัน/ฤดูกาล	และการผลิตเป็นเมล็ดข้าวคุณภาพดีนั้น	สามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกได้อีก	3,000	-	4,000	บาท/ตัน

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 เมื่อน�าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการผลิตข้าว	 เช่น	 การลดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 การลดปุ๋ยเคมี	 การลดสารเคมี	 การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์	 การท�าเปียก 
สลับแห้งแกล้งข้าว	การใช้คอมพิวเตอร์	และการจดบัญชีฟาร์ม	สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงได้	โดยจะรู้ได้ทันทีว่าต้นทุนการผลิตในรอบ	3	ปีที่ผ่านมา	ใช้ต้นทุน
การผลิต	ประมาณ	3,000	บาท/ไร่	 ถ้ายังคงท�าการผลิตข้าวแบบวิธีการใช้สารเคมีมากๆ	นั้น	ต้องใช้ต้นทุนการผลิต	 ไม่น้อยกว่า	5,000	บาท/ไร่	 เมื่อเปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการขายผลผลิต	 จะเห็นได้ชัดเจนว่าการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการท�านาจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง	 แต่มีผลผลิตและก�าไรเพิ่มขึ้น 
ไม่ต�า่กว่า	2,000	บาท/ไร่	ท�าให้ประสบความส�าเรจ็ในการประกอบอาชพีท�านา	มฐีานะดขีึน้เรือ่ยๆ	และมเีงนิเกบ็สะสม	จนสามารถสร้างบ้านหลงัใหม่	ซือ้รถแทรกเตอร์ 
เพื่อการเกษตร	 รถยนต์ส่วนตัว	 รวมไปถึงซื้อที่นาเพิ่มได้อีก	 22	 ไร่	 และเมื่อได้ท�าการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวโดยเฉลี่ยระหว่างแปลงนาเกษตรกร 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เกษตรกรเราจะอยู่ได้ที่ผลก�าไร ไม่ใช่ผลผลิต

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ทั่วๆ	 ไปในจังหวัดสุพรรณบุรีกับแปลงนาที่ท�านาแบบลดต้นทุน	 โดยการน�าเอาเทคโนโลยีต่างๆ	 มาใช	้ 
จะเห็นได้ว่าแปลงที่น�าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้จะมีต้นทุนที่ต�่ากว่า	และจะได้ผลผลิตสูงกว่า

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลติ : มกีารตรวจวเิคราะห์ดนิก่อนใส่ปุย๋	และคดัเลอืกชนดิพนัธุใ์ห้เหมาะสมกบัพืน้ที่
 2. การจัดการผลผลิต : ใช้รถปักด�าเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในเรื่องของโรค	 แมลง	 และยังช่วย 
ให้ต้นข้าวแตกกอได้ดี
 3. การจัดการด้านตลาด :	มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต	 โดยการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์	 เพราะจะได ้
ราคาผลผลิตสูงกว่าการส่งขายให้กับโรงสี

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยง
เครือข่าย
	 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีเรื่องการผลิตข้าว	 โดยการค้นหาข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 
จากคอมพิวเตอร์	 และสมาร์ทโฟน	 เข้าร่วมศึกษาโรงเรียนชาวนา	 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตข้าวและ 
การลดต้นทุน
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุง
วิธีการผลิต
	 มีการวางแผนการผลิต	 ท�าปฏิทินการผลิตส้มโอตั้งแต่ตัดแต่งกิ่ง	 
จนถึงเก็บเกี่ยว	 และใช้เครื่องมือในการวัดความหวานของผลผลิตมาเป็น 
ตัวพยากรณ์ล่วงหน้า

ชื่อ-นามสกุล :	 นายชัยยุทธ	โพธิ์ไทย
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	สิงหาคม	พ.ศ.	2496
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาปีที่	5
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนทวีธาภิเศก	กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :	 เลขที่	8/1	หมู่ที่	5	ต�าบลโรงหีบ	อ�าเภอบางคนที
	 	 จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :	 08	6993	9968
E-mail :	 chaiyut.pt@hotmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์42



	 มีความต้ังใจมุ่งสู ่ความส�าเร็จ	 ท้ังทางด้านผลผลิตและการตลาด	 
ช ่องทางที่ เป ็นแนวคิดน�ามาเป ็นแผนการด�า เนินงานสู ่ เป ้ าหมาย	 
และความส�าเร็จ	รวมทั้งสามารถประเมินผลได้

n

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 สามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิต	 โดยการน�าเครื่องมือวัดความหวานมาใช้กับผลผลิต	 ท�าให้ได้ผลผลิตส้มโอ 
ที่มีคุณภาพ

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต :	 มีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน	 และจดบันทึกข้อมูลทุกคร้ัง	 ตั้งแต่ผลิดอก	 จนถึง 
เก็บเก่ียว	 ตลอดจนการดูแลรักษาโรค-แมลง	 และการให้น�้า	 โดยปราศจากสารเคมี	 ท�าให้ได้ผลผลิตที่มาตรฐาน	 
และจะชิมทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยว
 2. การจัดการผลผลิต :	ได้จ�าหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรบางคนที	จ�ากัด	ทุกวัน	ศุกร์	เสาร์และอาทิตย์	และ
ตลาดพุทธมณฑลสาย	2	โดยการเปิดท้ายรถริมถนน
 3. การจัดการด้านการตลาด :	สร้างกลุ่มไลน์ลูกค้าส้มโอ	และมีการแจ้งล่วงหน้าในการจ�าหน่าย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการจ�าหน่ายผลผลิต	 โดยการแกะเนื้อจ�าหน่ายท�าให้เห็นถึงคุณภาพ	และมีการเชื่อมโยง 
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ	 แนวคิดในการท�างานใช้เวทีประชุมเป็นที่ก�าหนดโดยมีมต ิ
ที่ประชุมเป็นข้อยุติ		

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสรุปได้ด้วยกลุ่มและตนเองว่า สิ่งที่มั่นคงที่สุด 
ในการประกอบอาชีพ คือ การท�าการเกษตร เหตุผล คือ ทุกคนต้องกินอาหารๆ  
เหล่านั้นมาจากการท�าการเกษตร และอาหารเหล่านั้นต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย 

และการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ  
ควรอนุรักษ์ไม่ให้สูญไป และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสมุทรสาคร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุง
วิธีการผลิต
	 การผลิตล�าไยพวงทองนอกฤดู	 ในการผลิตล�าไยพวงทองนอกฤดูนั้น
จะประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน	 มีลมร้อนพัดเข้ามาในช่วงเดือน
กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม	 ส่งผลให้ดอกล�าไยแห้งไม่ติดผล	 เกิดความ 
เสียหาย	เกษตรกรจึงได้น�าปัญหาเข้าร่วมเวทีเสวนา	และจากปัญหาดังกล่าว 
ท�าให้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เข้ามาศึกษา 
และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกของล�าไย	 โดยติดตั้ง 
เครื่อง	 Micro-station	 วัดสภาพแวดล้อม	 โดยเกษตรกรด�าเนินการ 
ตามแนวทางการแก้ไขร่วมกับนักวิจัย	 และการผลิตล�าไยตามระบบ	 GAP	
(Good	Agricultural	Prctices)	ด้วย

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การน�าเคร่ือง	Micro-station	 วัดสภาพแวดล้อม	 มาใช้ท�าให้รู้ถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะส่งผลต่อการออกดอกของล�าไย	 
ท�าให้สามารถเตรียตัวรับมือกับสภาพอากาศได้ทันท่วงที	 ส่งผลให้ล�าไย 
เสยีหายน้อยลงได้ผลผลติเพิม่ขึน้จากทีเ่คย	เป็นการลดต้นทนุในการดแูลสวน	
ท�าให้จัดการสวนได้ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายไพรัช	เทียนทอง
วัน เดือน ปีเกิด :	 16	มีนาคม	พ.ศ.	2492
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ที่อยู่ :	 เลขที่	60/1	หมู่ที่	2	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอบ้านแพ้ว	
	 	 จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ :	 09	1091	0929
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์44



	 1.	ได้รับคัดเลือกแปลงเรียนรู้การผลิตล�าไยคุณภาพ	
	 2.	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตล�าใยสาคร	1	
	 3.	ประธานแปลงใหญ่ล�าไย	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอบ้านเเพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร
	 4.	ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้มีความประสงค์ขอใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(GI)	ล�าไยพวงทองบ้านเเพ้ว
	 5.	เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการผลิตล�าไย
ให้ได้คุณภาพ	และน�าความรู้และเทคนิคต่างๆ	ที่ได้รับจากการอบรมและ
การถ่ายทอดจากหน่วยงานรัฐ	มาทดลองปฏิบัติในแปลง	และถ่ายทอดให้
สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ	กลุ่มแปลงใหญ่ล�าไย	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอบ้านเเพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

n

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต และการจัดการผลผลิต : 
	 	 1.1	 มีการผลิตล�าไยตามระบบ	 GAP	 เกษตรกรผู้ปลูกล�าไยใช ้
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	ได้แก่
   n การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช	
   n มีการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมแมลงศัตรูพืช	เช่น	
	 	 	 	 เพลี้ยต่างๆ	ไรแดง	แมลงหวี่ขาว
   n มีการใช้เชื้อบีทีควบคุมหนอน
	 	 1.2	 มีการตัดแต่งทรงพุ่มแบบทรงฝาชีหงาย	 หลังจากท�าการ 
ตัดแต่งกิ่งแล้ว	 ล�าไยสามารถออกดอกได้ภายใน	 4	 –	 6	 เดือน	 หลังตัดแต่ง	 
ช่อผลล�าไยเมื่อผลใกล้แก่จะโน้มลงหลบเข้าในทรงพุ ่มท�าให้ผลล�าไย 
มีขนาดใหญ่	และมีสีเหลืองทอง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

การท�าการเกษตรแบบพอเพียง และการพัฒนาล�าไยพวงทอง 
ของสมุทรสาครให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 2. การจัดการด้านการตลาด :	 ด้วยคุณภาพในการผลิตที่มีประสิทธิภาพท�าให้มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่สวน	 
และได้ราคาดี	จากที่สวนสามารถต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าได้

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 การแสวงหาความรู ้	 เกิดจากการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องการผลิตล�าไยจากเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ	 
การอบรมเทคนิคการผลิตล�าไยต่างๆ	 และเวทีเสวนาที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดข้ึน	 และการท�างานวิจัยและศึกษา 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

Smart Farmer ต้นแบบ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครปฐม

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 n	 ปรับจากการปลูกพืชแบบเดิมมาปลูกพืชคุณภาพตามมาตรฐาน	GAP	(Good	Agricultural	Practices)	และเกษตรอินทรีย์
 n	 มีการจัดท�าแผนการผลิตเพื่อให้ลดความเสี่ยงจากสภาพฤดูกาล	 การแข่งขัน	 และการตลาด	 เช่น	 มีข้อตกลงในการผลิตซื้อขาย 
ผลผลิตกับตลาดล่วงหน้า
 n	 ปลูกพืชหมุนเวียน	 หรือปลูกพืชเชิงอนุรักษ์	 เพื่อลดปัญหาดินเสื่อมโทรมเกิดการสะสมของโรค	 และแมลง	 เพื่อความยั่งยืนในการท�า 
อาชีพเกษตร
 n	 มีการต่อยอดแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า	และรายได้

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n	 น�าเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมมาใช้ในการผลิต	เช่น	การปลูกพืชคุณภาพในโรงเรือน	การให้น�้าพืชที่มีประสิทธิภาพ	(น�้าหยด)
 n	 ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์	อินเตอร์เน็ต	เพื่อควบคุมการเพาะปลูก	เทคโนโลยี	Smart	Farmer	4.0
 n	 น�าเครื่องจักรที่ดีมาใช้ในการแปรรูปให้มีคุณภาพดีสามารถแข่งขันได้

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต: วางแผนการผลิตพืชตามความต้องการของตลาด	 ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ต�าบลดอนตูม	 โดยสมาชิกทุกรายมีองค์ความรู้ในการผลิตพืชตามมาตรฐาน	 GAP	 และส่งเสริมให้สมาชิกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต	 
เช่น	การมีระบบให้น�้าอัตโนมัติ	การปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก
 2. การจัดการผลผลิต: มีการดูแลพืชตลอดการเพาะปลูกตามมาตรฐาน	 GAP	 เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวได้จัดจุดรวบรวมผลผลิต 
ทางการเกษตร	ณ	ที่ท�าการวิสาหกิจชุมชน	โดยมีการคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพ	ตลอดจนแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
 3. การจัดการด้านการตลาด: มีการท�าข้อตกลงซื้อขายกับบริษัทต่างๆ	 ท้ังในรูปแบบผลผลิตสด	 แปรรูป	 และออกบูธจัดแสดง 
และจ�าหน่ายสินค้าเอง	มีการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	ตลอดจนมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชนเป็นประจ�าทุกปี

ชื่อ-นามสกุล :	 นายประยงค์	วงษ์สกุล
วัน เดือน ปีเกิด :	 9	พฤษภาคม	พ.ศ	2506
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่อยู่ :	 เลขที่	110	หมู่ที่	6	ต�าบลดอนตูม	อ�าเภอบางเลน	 

จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ :	 08	6160	1393
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านพืชผัก

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์46



 n	 สร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้กับสมาชิก	ครอบครัว	และชุมชน
 n	 เป็นสถานที่ดูงานประอาชีพแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 n	 เป็นแหล่งเรียนรู้แปรรูป	และการท�าอาชีพการเกษตรครบวงจร	ผลิต	รวบรวม	แปรรูป	และขายเอง
 n	 จัดท�าข้อมูลความส�าเร็จในด้านต่างๆ	เพื่อพัฒนาต่อยอด	และขยายผลสู่เพื่อนเกษตรกร	และเยาวชนลูกหลาน
 n	 เป็นสถานที่ดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้
 องค์ความรู้ที่ 1	การยกระดับการปลูกมะเขือเทศราชินีคุณภาพดีด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 n	 องค์ความรู้ในการปลูกมะเขือเทศราชินี	เช่น	วิธีการปลูก	การเตรียมแปลงปลูก	การเตรียมดิน	
 n	 องค์ความรู้รูปแบบในการปลูกมะเขือเทศราชินี	เช่น	ปลูกแบบยกร่องสวน	ปลูกแบบไร่	ปลูกแบบใช้วัสดุปลูก	ปลูกในโรงเรือน	
 n	 การผลิตปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยมูลไส้เดือน	น�้าหมักชีวภาพ
 n	 การปลูกพืชมาตรฐาน	GAP	และเกษตรอินทรีย์
 n	 การปลูกพืชในโรงเรือนควบคุม	อัจฉริยะ	
 n	 การปลูกเมล่อน,	ปลูกองุ่น
 n	 การท�าธุรกิจเกษตรแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 องค์ความรู้ที่ 2 การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 n การแปรรูปมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มและอบแห้ง	ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบราโดม	มาตรฐาน	GMP	(Good	Agricultural	Practices)	
 n	 การผลิตแปรรูปมะเขือเทศราชินีผง	เป็นผลิตภัณฑ์มะเขือเทศผงชงดื่มเพื่อสุภาพ	ด้วยวิธีที่ดีเครื่องจักรที่ทันสมัย
 n	 การผลิตน�้ามะเขือเทศพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
 n	 การท�ามะเขือเทศกวน	แยมมะเขือเทศ	ด้วยเทคโนโลยี	4.0
การยกระดับการท�าอาชีพเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
	 การได้รับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตหรือด�าเนินการจากหน่วยงานใด
 n	 มาตรฐาน	GAP	รหัสรับรองกษ	03-9001-2552-37254177393	ชื่อหน่วยงานที่รับรอง	กรมวิชาการเกษตร
 n	 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	รหัสรับรอง	อยู่ระหว่างระยะปรับเปลี่ยน	ชื่อหน่วยงานที่รับรอง	กรมวิชาการเกษตร
 n	 มาตรฐาน	Primary	GMP	รหัสรับรอง	ชื่อหน่วยงานที่รับรอง	กระทรวงสาธารณสุข	

n

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 n	 เปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง,	อบรม,	ไปศึกษาดูงาน
 n	 ประสานงานภาครัฐ	ภาคราชการ	มาพัฒนาอบรมให้ความรู้
 n	 พัฒนาทักษะความรู้	กับช่องทางสมัยใหม่	เช่น	ทางอินเตอร์เน็ต	การตลาดออนไลน์
 n	 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน มั่นคง สืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 47
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 n ใช้ระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนด้วยค่า	VPD	เพื่อเพิ่มผลผลิต
 n	 การจัดการธาตุอาหารในต้นหน้าวัว
 n	 การร่วมมือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตดอกหน้าวัว	 กับศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพก�าแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และคณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก�าแพงแสน

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n ใช้สถานีอากาศเพื่อมาควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน	ส่งผลให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น	เสียหายน้อยลง	ท�าให้ส่งออกได้มากขึ้น	
 n	 มีการน�าผลงานการวิจัย	 มาใช้ให้สอดคล้องกับการท�าการเกษตรจริง 
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
 n	 การท�าการเกษตรยังพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ปัญหาเดิม	 และ 
พัฒนาให้ดีมากกว่าเดิมโดยตลอด

ด้านพืชสวน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายชนะศักดิ์	จันทร์เกิด
วัน เดือน ปีเกิด :	 22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2518
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :	 เลขที่	67/4	หมู่ที่	5	ต�าบลไชยราช	อ�าเภอบางสะพานน้อย	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ :	 08	1920	8067
Facebook :	 กระเสด	ตระกอน
ID Line :	 0819208067
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์48



 n	 เปิดให้ดูงาน	ถ่ายทอดเทคนิค	ความรู้	เรื่องการใช้	VPD	ในการควบคุมสภาพอากาศ
 n	 เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ตัวเราเองต้องปรับตัว ทั้งความรู้ วิชาการ  
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ปลูกพืชยากขึ้น  

เราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเรา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น  
ตามปรัชญาของสวนต้นปัญญา “Better nature quality ” 

คุณภาพที่เราให้ ได้มากกว่าที่ธรรมชาติสร้างให้

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต :	 สวนมีการน�าเข้าหน่อพันธุ์หน้าวัวจากประเทศ 
เนเธอแลนด์	ใช้พื้นที่ในการเกษตรประมาณ	1	ไร่	โดยการเลี้ยงต้นหน้าวัวนั้นจะดูถึง
ความต้องการพื้นฐานของต้นหน้าวัวเป็นหลัก	ทั้ง	ปริมาณแสง	ความชื้น	อุณหภูมิ	
ปริมาณความต้องการปุ๋ย	และน�้า	ในแต่ละวันที่พืชต้องการ	โดยมีการใช้เทคโนโลยี	
VPD	ท�าให้การผลิตดอกหน้าวัวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม	รวมถึงมีการทดลอง
ในแปลงปลูกจริง	 เช่น	 วัสดุปลูกท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี	 และยังมีการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ
 2. การจัดการผลผลิต : การผลิตดอกหน้าวัวนั้นทางสวนมีการเก็บดอก
ตลอดทั้งปี	 จึงมีการจัดการปุ๋ยธาตุอาหารพืชและน�้าอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้พืช
สามารถเติบโตได้ตลอดเวลา	 มีการให้ธาตุอาหารพืชที่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของพืช	และให้ต้นหน้าวัวมีผลผลิตทั้งปี	แข็งแรง	สมบูรณ์	 เมื่อต้นหน้าวัวแข็งแรง
สมบูรณ์แล้ว	 โรคและแมลงที่จะเข้ามาท�าลายลดน้อยลง	ช่วงหลังการผลิตดอกหน้าวัว 
ท�าได้ยาก	 เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง	 อากาศร้อนมากขึ้น	 เราจึงต้อง 
มีการปรับตัวเพื่อให้ต้นหน้าวัวเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดิม	 โดยมีการปรับเปล่ียนวัสดุ
พรางแสง	และเพิม่หวัพ่นหมอกเพือ่ลดอณุหภมูิ	ให้ดอกหน้าววัสามารถเจรญิเติบโต
และให้ผลผลิตได้อย่างสม�่าเสมอ
 3. การจดัการด้านตลาด :	การจดัจ�าหน่ายดอกหน้าววั	มกีารคดัเกรดเพือ่ให้ได้ราคาและคณุภาพทีต่รงกลบักลุม่ลกูค้า	
แบ่งออกเป็นสามเกรดด้วยกัน	1.	เกรดส่งออก	2.	เกรดตลาด	3.	เกรดตกขนาด	ซึ่งราคาที่ได้ลดหลั่นกันลงมา	ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของตลาดในช่วงนั้น	รูปแบบการจัดจ�าหน่าย	มีทั้งการขายออนไลน์	ขายส่งออก	และขายให้ผู้รวบรวม

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 จากการด�าเนินงานการท�าสวนดอกหน้าวัวท่ีให้ผลผลิตพอประมาณ	 จึงเป็นแรงพลักดันให้เกิดความร่วมมือ	 ระหว่าง	 
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพก�าแพงแสน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก�าแพงแสน	 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในโรงเรือน	 และการเพาะเลี้ยงต้นหน้าวัวให้มีปริมาณและคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งในและนอกประเทศ

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 49

สสก. ที ่ 2



Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 n	 การใช้กระดาษฟอยล์ห่อเครือกล้วยไข่
 n	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n	 การใช้ฟอยล์ห่อเครือกล้วยไข่ตั้งแต่กาบปลีอ้าได้	 3	 หวี	 จะช่วย 
ให้ไม่มีแมลงเข้าเจาะท�าลายผลท�าให้ผิวกล้วยไข่สวย
 n	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 รักษาคุณภาพของดิน	
และไม่มีสารตกค้างไปยังผู้บริโภค
 n ท�าให้สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้	ท�าให้มีก�าไรมากขึ้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวีระ	โซวเซง
วัน เดือน ปีเกิด :	 4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2508
ระดับการศึกษา :	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนด่านทับตะโก	อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	30/4	หมู่ที่	1	ต�าบลลิ่นถิ่น	อ�าเภอทองผาภูมิ	 

จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ :	 08	9258	5825
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านการผลิตกล้วยไข่

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์50



 n	 ใช้การปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ	เมื่อชุมชนเห็นว่าเราประสบความส�าเร็จเขาจะท�าตามเราเอง
 n	 เป็นวิทยากรอบรม	แนะแนวการปฏิบัติให้เกษตรกรที่สนใจ

n

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	และสารชีวภาพในการผลิต
 2. การจัดการผลผลิต : น�านวัตกรรมการใช้ฟอยล์มาห่อกล้วยไข่ 
เพื่อป้องกันแมลง	และท�าให้กล้วยไข่มีผิวสวย
 3. การจัดการด้านการตลาด : รวมกลุ ่มกับผู ้ปลูกกล้วยไข ่ 
แล้วจัดส่งขายไปต่างประเทศ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและ 
การเชื่อมโยงเครือข่าย
 n	 ศึกษา	 ดูงาน	 เข้าร่วมการอบรมทุกครั้งที่มีการจัดอบรมให้ความรู้
ทุกหน่วยงาน
 n	 มีเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่	จังหวัดราชบุรี

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

 n ท�าน้อยได้มาก 
 n ไม่พึ่งสารเคมี
 n ผลิตกล้วยไข่ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 51

สสก. ที ่ 2



Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดราชบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 มีการปรับปรุงวิธีการผลิต	 โดยการเพิ่มจ�านวนต้นพันธุ ์ต่อไร่	 เน่ืองจากสับปะรดปกติจะให้ผลผลิตต้นละ	 1	 ผล	 หากต้องการเพิ่มจ�านวนผล 
หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ก็จ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวนต้นต่อไร่	 จากเดิมการปลูกสับปะรดส่วนใหญ่จะใช้ระบบแถวคู่	 คือ	 ระหว่างต้น	 30	 เซนติเมตร	 ระหว่างแถว	 
50	 เซนติเมตร	 ระหว่างแถวคู่	 100	 เซนติเมตร	 มีจ�านวน	 7,100	 ต้น/ไร่	 แต่ปัจจุบันมีการเพิ่มจ�านวนต้นพันธุ์ต่อไร่	 โดยใช้ระบบการปลูกแบบ	 4	 แถว	 คือ	 
ระหว่างต้น	30	เซนติเมตร	ระหว่างแถว	50	เซนติเมตร	ระหว่างแถวคู่	60	เซนติเมตร	มีจ�านวน	10,000	ต้น/ไร่	ซึ่งจะท�าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	มีการใช้ระบบน�้าในแปลงสับปะรด	 ได้แก่	 ระบบสปริงเกอร์ติดต้ังบนพื้นดิน	 และระบบท่อฝุ่นติดตั้งบนพื้นดิน	 ท�าให้สามารถก�าหนดวันบังคับดอก 
และวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	เป็นการกระจายผลผลิตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี
  n	 ระบบสปริงเกอร์ติดตั้งบนพื้นดิน	โดยติดตั้งหัวสปริงเกอร์ขนาดเล็กไว้ในแปลงแล้วมีท่อส่งน�้า	ส่งน�้าจากระบบส่งน�้าชลประทานสู่แปลงสับปะรด	
ซึ่งมีแรงดันส่งไปยังหัวสปริงเกอร์	เพื่อให้หัวสปริงเกอร์หมุนกระจายน�้าไปรอบรัศมีเป็นลักษณะวงกลม	
  n	 ระบบท่อฝุ่นติดตั้งบนพื้นดิน	 โดยติดตั้งท่อยางขนาดเล็กไว้ในแปลง	 แล้วมีท่อส่งน�้า	 ส่งน�้าจากระบบส่งน�้าชลประทานระบบท่อสู่แปลง 
สับปะรด	 ซึ่งมีแรงดันส่งไปยังท่อฝุ่น	 เพื่อให้ดันน�้าให้พุ่งกระจายไปรอบรัศมีเป็นลักษณะวงกลม	 เป็นวิธีที่ประหยัดน�้า	 และใช้ได้ผลที่สุดเน่ืองจากน�้าจะเป็น 
ฝุ่นละอองกระจายไปทั่ว	และไม่ชะล้างหน้าดิน
	 2.	 เครื่องปั่นใบสับปะรด	 เป็นเครื่องพ่วงใช้ก�าลังขับจากรถแทรกเตอร์	 ลักษณะเป็นพัดลมหมุนเมื่อมีแรงขับจากเพลา	 ใช้ปั่นใบและต้นสับปะรด 
เมื่อต้องท�าลายต้นสับปะรดเพื่อปลูกใหม่	จากนั้นฉีดปุ๋ยน�้าหมักทิ้งไว้ประมาณ	1	เดือนแล้วท�าการไถกลบ	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายจันทร์	เรืองเรรา
วัน เดือน ปีเกิด :	 29	พฤษภาคม	พ.ศ.	2500
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	74/1	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองพันจันทร์	อ�าเภอบ้านคา	 

จังหวัดราชบุรี	
โทรศัพท์ :	 08	9910	1254
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2558

ด้านพืชไร่

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์52



	 หลังจากประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ	 ก็ได้มีการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆ	 
รวมทั้งบุคคลที่สนใจ	 ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	 โดยการถ่ายทอดความรู้จากการใช้ประสบการณ์และ
วิชาการที่ตนเองได้ปฏิบัติจริง	 ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้ประสบความส�าเร็จในอาชีพ	พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษา 
ด้านการเกษตร	 เช่น	 ด้านการผลิตสับปะรด	 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้านการจัดท�าบัญชีฟาร์ม	 ด้านการ
ปรับปรุงบ�ารุงดิน	และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกสับปะรด	และด้านการเกษตรอื่นๆ

n

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต
  n	 ท�าการคัดหน่อพันธุ์ก่อนปลูก	 ท�าให้การเจริญเติบโตของสับปะรดสม�่าเสมอ	 ง่ายต่อการปฏิบัติบ�ารุงรักษา	 ท�าให้สามารถวางแผนการผลิต 
ออกสู่ตลาดได้ตามเวลาที่ต้องการ	กระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดปี	ผลผลิตไม่กระจุกตัว	และลดปัญหาด้านราคาตกต�่า
  n	 มีการใช้ฮอร์โมนไข่	 (ผลิตเอง)	 ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสับปะรด	 ได้แก่	 การบ�ารุงผล	 ตาดอก	 และท�าให้เน้ือสับปะรดมีสีเหลืองสวย	 
ซึ่งสูตรที่ใช้มีขั้นตอน	ดังนี้
วัสดุ/อุปกรณ	์ 1)	 ไข่ไก่	จ�านวน	5	กิโลกรัม	 4)	 นมเปรี้ยว	จ�านวน	6	ขวด	 7)	 ผงชูรส	จ�านวน	500	กรัม
	 2)	 น�้าตาลทราย	จ�านวน	5	กิโลกรัม	 5)	 คาราบาวแดง	จ�านวน	6	ขวด	 8)	 น�้ามะพร้าวหรือน�้าเปล่า	จ�านวน	20	ลิตร
	 3)	 ลูกแป้ง	จ�านวน	4	ลูก	 6)	 สาหร่าย	จ�านวน	3	ซอง	(100	กรัม/ซอง)	 9)	 ถังขนาด	120	ลิตร	จ�านวน	1	ถัง
วิธีการท�า	 1)	 น�าไข่ไก่ตีให้เข้ากันทั้งเปลือกใส่ถัง
	 2)	 ใส่วัสดุทั้งหมดแล้วคนให้เข้ากัน
	 3)	 คนวันละ	2	–	3	ครั้งต่อวัน	ประมาณ	15	วัน	จึงจะสามารถน�าไปใช้ได้
วิธีการใช้/อัตราการใช้	 1)	 ฉีดบ�ารุงต้นก่อนหยอด	ประมาณ	15	วัน	(ฮอร์โมนไข่	1	ลิตร	ต่อน�้า	1,000	ลิตร)
	 2)	 ฉีดบ�ารุงผล	(ฮอร์โมนไข่	1	ลิตร	ต่อน�้า	1,000	ลิตร)
 2. การจัดการผลผลิต
	 	 มีการด�าเนินการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (GI)	 “สับปะรดบ้านคา”	 ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงของสินค้า	 เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพเฉพาะถิ่น	และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสับปะรดอีกทางหนึ่ง	และในปัจจุบันนอกจากจ�าหน่ายสับปะรดผลสดแล้ว	ยังมีการแปรรูปสับปะรดเพื่อเป็น 
การเพิ่มมูลค่าอีกด้วย	เช่น	สับปะรดกวน	สับปะรดหยี	น�้าสับปะรด	น�้าส้มสายชูหมักจากสับปะรด	ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เพิ่ม	และปัจจุบัน
ตลาดมีความต้องการเรื่องสินค้าแปรรูปมากยิ่งขึ้น
 3. การจัดการด้านการตลาด
	 	 ปัจจุบันเน้นจ�าหน่ายเป็นสับปะรดผลสด	 โดยมีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่	 มีการจ�าหน่ายให้กลุ่มแปลงใหญ่	 และจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง	 ได้แก่	 
ตลาดเกษตรกร	ตลาดริมน�้า	(โคยกี๊)	ตลาด	อตก.	(องค์การตลาดเพื่อการเกษตร)	และออกร้านจ�าหน่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางหน่วยงานราชการ	หรือหน่วยงานต่างๆ	จัดให้	เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาอาชีพของตนเอง	เช่น	
 n	 หลักสูตรโครงการอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(อสปก.)	ปี	2547
 n	 หลักสูตรการบริหารโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ปี	2550
 n	 หลักสูตรวิทยากรคนเก่ง	รุ่นที่	5	ปี	2551
 n	 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ปี	2552	กรมประมง
 n	 หลักสูตรการเสริมสร้างอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ปี	2552
 n	 หลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร	ปี	2560
	 และเป็นแหล่งเรียนรู้	 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ทางด้านการเกษตร	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�าการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผลผลิตมีความปลอดภัย 

ทั้งกับตนเองและผู้บริโภค และขยายผลความส�าเร็จสู่ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครนายก

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การประยุกต์	 และประดิษฐ์อุปกรณ์การเกษตร	 เพื่อใช้ลดแรงงาน	 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน	 เป็นการน�าวัสดุที่เหลือใช้หาง่าย	 
และต้นทุนต�่า	 สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร	 เช่น	 ประดิษฐ์เคร่ืองสูบน�้า 
ใช้พลงังานทดแทน	ประดษิฐ์โรงเรอืนปลกูผกัสวนครวั	และเพาะผกัขนาดเลก็	 
เป็นต้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	ประดิษฐ์เครื่องสูบน�้าใช้พลังงานทดแทน	 โดยน�าโซล่าเซลล์ 
มาใช้เป็นเครื่องสูบน�้า	และผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการท�าการเกษตร
	 2.	ประดิษฐ์โรงเรือนปลูกผักสวนครัว	 และเพาะผักขนาดเล็ก	 
โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้หาง่าย	และต้นทุนต�่า	น�ามาสร้างเพื่อปลูกผักไว้รับประทาน 
ในครัวเรือน	 และเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจ	 น�าไปเป็น 
ต้นแบบใช้สร้างและประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิเชียร	ประจงมูล
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	มิถุนายน	พ.ศ.	2492
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาโท	(ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ :	 เลขที่	76	หมู่ที่	1	ต�าบลศรีจุฬา	อ�าเภอเมืองนครนายก	
	 	 จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ :	 08	9601	0280
Facebook/ID line  :	 0896010280
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์56



	 1.	ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมที่บ้าน	ไว้เป็นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
	 2.	จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
	 3.	รับเชิญเป็นวิทยากร	แนะน�าเผยแพร่ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ
	 4.	เผยแพร่ความรู้ทาง	FaceBook	Line	ไลน์	และยูทูป

■

 3. การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 และจุลินทรีย์อื่นๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผัก	ผลไม้	เช่น	จุลินทรีย์จาวปลวก	จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 
ทดแทนการใช้สารเคมี	ท�าการเกษตรแบบปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค
	 4.	ท�าการผลิตปุ ๋ยหมัก	 ปุ ๋ยชีวภาพ	 ใช้เองในแปลงการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 ผลิตใช้และบริโภคในครัวเรือน	 รวมกลุ่มสอน 
และแนะน�าการผลิต	 การผสมดิน	 การท�าแปลงปลูก	 การท�าโรงเรือน	 
การเพาะพันธุ์	การจัดการศัตรูพืช	การขยายพันธุ์	การดุแลรักษา	จนกระทั่ง 
ถึงการตลาด
 2.	การจัดการผลผลิต 	 น�าผลผลิตที่ ได ้บ ริ โภคในครัวเ รือน 
เป็นอันดับแรก	 จากนั้นแบ่งปันและจ�าหน่ายในหมู ่บ้าน	 ชุมชน	 และ 
จ�าหน่ายตามตลาดเกษตรกร	ตลาดทั่วไป	
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน	 ชุมชน	 
ในนามอาหารปลอดภัยทั้งแบบสดและแปรรูป	และเริ่มรวมกลุ่มกันจ�าหน่าย 
ในนามกลุ่ม	Smart	Farmer	ณ	ตลาดเกษตรกร	จังหวัดนครนายก

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	ศึกษาเพิ่มเติมจากการเข้ารับการอบรมตามแหล่งความรู้ต่างๆ	
	 2.	ศึกษาเองจากอินเตอร์เน็ต	เช่น	กูเกิ้ล	ยูทูป
	 3.	สร้างเครือข่ายความรู้	และเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมกระจายความรู้

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“ ท�ำพอเหมำะพอควรกับฐำนะและก�ำลัง 
เดินทีละก้ำว  กินข้ำวทีละค�ำ  ท�ำทีละอย่ำง 

น้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ ”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์	 (ข้าว)	รุ่นที่	2	และการใช้สารชีวภัณฑ์	 
ได้แก่	เชือ้ราไตรโคเดอร์มา	เชือ้ราบวิเวอร์เรยี	ในการป้องกนัก�าจดัโรคพืชและแมลงศตัรพูชื	 
โดยมกีารปรบัเปลีย่นมาท�าไร่นาสวนผสมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎใีหม่อย่างเหมาะสม

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 สามารถช่วยลดต้นทุนในเรื่องการจ้างแรงงาน	 และสามารถลดระยะเวลา 
การผลิต	ได้แก่	การหว่านข้าวได้รวดเร็วขึ้น	จากการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ที่มีการคิดค้น	 
ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง	
	 จากพื้นที่ท�านา	 10	 ไร่	 หากใช้แรงงานในการหว่านข้าว	 จะใช้เวลาประมาณ	 
5-6	 ชั่วโมงในการหว่านให้ส�าเร็จ	 แต่ถ้าใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์	 จะใช้เวลาประมาณ	 
20	 นาที	 และใช้แรงงานเพียง	 1	 คนเท่านั้น	 อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ในการหว่านในแต่ละครั้ง	 จากเดิมใช้แรงงานหว่านจะใช้ประมาณ	 30	 กิโลกรัมต่อไร	่ 
แต่เมื่อปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันข้าวจะใช้เมล็ดพันธุ์เพียง	5-15	กิโลกรัมต่อไร่

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุธีร์	แป้นสมบูรณ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 18	มิถุนายน	พ.ศ.	2513
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	คณะการจัดการทั่วไป	
	 	 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบันการศึกษา :	 สถาบันราชภัฏธนบุรี	กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ :	 เลขที่	7/1	หมู่ที่	4	ต�าบลคลองสวน	อ�าเภอบางบ่อ	
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ :	 08	6834	3199
ID Line  : 	0868343199
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์58



	 1.		วิทยากรด้านการเกษตร	ครูอาสา	การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
	 2.		ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรไว้ใช้	เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง	ครอบครัว	และคนในชุมชน
	 3.		เป็นที่ปรึกษาของต�าบล	ในเรื่องการท�าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม	และการเกษตรทฤษฎีใหม่
	 4.		เผยแพร่กระบวนการผลิต	และผลผลิตผ่านทางเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ	และสื่อออนไลน์
	 5.	 การน�าฟางข้าวที่เหลือในแปลงนาข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยว	มาคลุมหน้าดินของแปลงปลูกมัลเบอร์รี่และพืชอื่น	ๆ

■

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	 กระบวนการผลิต	 :	 ใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 และใช้สารชีวภัณฑ ์
ในการก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
	 2.	 การจดัการผลผลติ	:	จดัการแบ่งเป็นส่วนๆ	ส่วนแรกเกบ็ไว้บรโิภคเอง	ส่วนทีส่อง	 
เก็บไว้ท�าเมล็ดพันธุ์	ส่วนที่สาม	จะน�าไปจ�าหน่าย	ซึ่งจะได้ราคาที่สูงกว่าในท้องตลาด
	 3.	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด	 เนื่องจาก	 
ได้รับรองการผลิตจากกรมการข้าว	 ว่าเมล็ดพันธุ์มีความปลอดภัยสูง	 และด�าเนินการ 
จากการใช้หลัก	GAP	(Good	Agricultural	Practices)	ข้าว

การแสวงหาองค์ความรูใ้นการประกอบอาชพีและการเชือ่มโยงเครอืข่าย
	 1.	 หน่วยงานราชการต่างๆ	เช่น	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ	ส�านักงานพัฒนาที่ดิน	 
เป็นต้น
	 2.	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร	ในพื้นที่และนอกพื้นที่
	 3.	 สื่อออนไลน์ต่างๆ
	 4.	 สถานศึกษาต่างๆ	 เช ่น	 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นต้น	
	 5.	 แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร	เช่น	สวนจิตรลดา	เป็นต้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

แต่เดิมใช้เคมีเป็นหลักในกำรท�ำเกษตรกรรมและปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
โดยกำรปรับเปลี่ยนเริ่มต้นตั้งแต่เมษำยนปี 2559 ในพื้นที่ของตนเอง 17 ไร่  

โดยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เหมำะสม เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้ำว  
ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม โดยกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ก�ำจัดโรคพืช  

คือ กำรท�ำนำปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว ปรับเปลี่ยนมำท�ำแบบ ไร่นำสวนผสม 
ตำมแบบอย่ำงแนวทำงทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกำลที่ 9  

กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำทำงกำรเกษตร 
เพื่อรับประทำนเองและแจกจ่ำยในชุมชน เหลือก็น�ำจะไปจ�ำหน่ำยให้กับชุมชนอื่นๆ 

เป็นกำรสร้ำงรำยได้อีกทำงหนึ่ง ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด 
โดยกำรปลูกพืชหลำกหลำย เลี้ยงปลำและเลี้ยงสัตว์  

ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ ลดกำรใช้สำรเคมี เพิ่มอินทรีย์และใช้สำรชีวภัณฑ์  
และสร้ำงเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพ เช่น กำรน�ำฟำงข้ำวมำห่มดิน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสระแก้ว

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	การผลิตล�าไยผ่านระบบมาตรฐาน	 GAP	 (Good	 Agricultural	 
Practices)
	 2.	การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในแปลงผัก
 3. การผลิตถ่านไบโอชาร์	จากกิ่งล�าไยที่เป็นของเหลือจากการตัดแต่ง
	 4.	การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูลกัน

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
การท�าการเกษตรแบบ	Zero	Waste	เช่น	
	 1.		การน�าเศษหญ้าและใบไม้	มาผลิตปุ๋ยหมัก
	 2.		การน�าเศษผักมาเลี้ยงไส้เดือน
	 3.		การน�าเศษกิ่งไม้จากการตัดแต่ง	มาผลิตถ่านชีวภาพ
	 4.		การน�ามูลสัตว์	มาผลิตแก๊สหุงต้มส�าหรับครัวเรือน
การท�าบัญชีครัวเรือน	บัญชีฟาร์ม

ชื่อ-นามสกุล :	 นายไสว	โสมมณี
วัน เดือน ปีเกิด :	 พ.ศ.	2495
ระดับการศึกษา :	 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
	 	 อ�าเภอเขาฉกรรจ์	จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ :	 เลขที่	68	หมู่ที่	6	ต�าบลเขาฉกรรจ์	อ�าเภอเขาฉกรรจ์	
	 	 จังหวัดสระแก้ว	27000
โทรศัพท์ :	 08	9913	1060
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	พ.ศ.	2557

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์60



ความเป็นผู้น�าด้านการเกษตร	เช่น	
	 1)	ประธานอาสาสมัครหมู่บ้านระดับอ�าเภอ	(อกม.)
	 2)	ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	(ศจช.)
	 3)	ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย
	 4)	ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ย	(ศดปช.)
	 5)	ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของหน่วยงานอื่นๆ
	 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นได้
เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ที่เกษตรกรท่านอื่นน�าไปเป็นตัวอย่างทั้งในชุมชนและต่างจังหวัด

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	ผลิตปุ๋ยหมัก	และสารชีวภัณฑ์ใช้เอง
	 2.	การจัดการผลผลิต	:	ผลผลิตมีจ�าหน่าย	และสร้างรายได้ตลอดปี	 
มีผลผลิตรายวัน	รายสัปดาห์	รายเดือน	และรายปี
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 แปรรูปผลผลิต	 และเพิ่มช่องทาง 
การจ�าหน่าย	ได้แก่	จ�าหน่ายทางไปรษณีย์	ออนไลน์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

1. มีควำมมุ่งมั่นที่จะประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ 
 เศรษฐกิจพอเพียง
2. ขยำยผลองค์ควำมรู้สู่ชุมชน และผู้สนใจ ถ่ำยทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลำน 
 สืบทอดอำชีพทำงกำรเกษตร

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 ■	 เป็นการท�านาที่มีการผลิต	โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์	
 ■	 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ต�่า	 โดยการท�านาไม่เผาฟางข้าว	 แต่จะใช้ 
วิธีไถกลบตอฟางข้าว	 ปรับสภาพดิน	 โดยใช้การหว่านถั่วเขียวหรือปลูก 
ปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยว	
 ■	 มีความตั้งใจในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ	 เพื่อเป็นตัวอย่างให้ 
เกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ	 ส�าหรับการบริโภค 
ในครัวเรือนและจ�าหน่ายในชุมชน
 ■	 มีการใช้เคร่ืองหยอดพันธุ์เมล็ดข้าวที่มีประสิทธิภาพ	 แทนการใช้ 
แรงงานคน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิรัตน์	ค�าพิมูล
วัน เดือน ปีเกิด :	 19	กันยายน	พ.ศ.	2507
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง
ที่อยู่ :	 เลขที่	4	หมู่ที่	2	ต�าบลเขาไม้แก้ว	อ�าเภอกบินทร์บุรี	
	 	 จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ :	 08	7129	9770
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561	

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชน	 ในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเกษตรอินทรีย	์ 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตแต่ได้สินค้าที่คุณภาพ	 ปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
และผู้บริโภค	รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน	และเกษตรกรที่มีความสนใจ

■

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 เมื่อก่อนจะท�านาด�า	 ต้นทุนการผลิตจะสูงมาก	 จึงหันมาท�านา 
หว่านแห้ง	 ใช้พันธุ์ข้าว	 20-25	 กิโลกรัมต่อไร่	 ปี	 2561	 เป็นต้นมา	 จึงน�า 
เคร่ืองหยอดพันธุ์เมล็ดข้าวมาใช้	 ท�าให้สามารถลดพันธุ์ข้าวที่ใช้เหลือเพียง	 
4.6	กโิลกรมัต่อไร่	ท�าให้ช่วยลดต้นทุนการผลติ	ลดความเหนือ่ยล้าจากการใช้ 
แรงงานคน	และสามารถลดระยะเวลาในการท�างานได้อีกด้วย

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 :	 การท�านาที่มีการผลิต	 โดยใช้แนวทาง 
เกษตรอินทรีย์
	 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 ยังใช้แรงงานคนเกี่ยวข้าวแบบสมัยก่อน	 
มีการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์	ส�าหรับขายภายในชุมชน
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายข้าวเปลือกให้แก่โรงส	ี 
บางส่วนแปรรูปเป็นข้าวสารจ�าหน่ายภายในชุมชน	นอกจากนี้ยังมีการเก็บ 
เมล็ดข้าวไว้ส�าหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วย

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เ ชื่ อม โย งกรมพัฒนา ท่ีดิ น 	 และส� านั ก ง าน เกษตรอ� า เภอ	 
หรือหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในการแสวงหาความรู้	และรวมกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เพื่อผลิตและแปรูปข้าวสาร	 จ�าหน่ายภายในชุมชน 
และตามสถานที่ต่างๆ	ในราคาถูกกว่าท้องตลาด

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มีควำมตั้งใจในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรตำมแนวทำง 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ 

และมีควำมปลอดภัยต่อตนเอง และผู้บริโภค 
เพื่อสร้ำงอำชีพที่มั่นคง สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้  

และเป็นแบบอย่ำงให้กับคนที่สนใจกำรเกษตรต่อไป

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 เป็นผู้น�าในการน�าระบบ	GAP	(Good	Agricultural	Practices)	มาใช้กับ 
การผลิตหน่อไม้ไผ่ตง	 จนสามารถขยายผลไปสู่สมาชิกในกลุ่ม	 และคนอื่นๆ	 
ในบริเวณใกล้เคียง	 มีการปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพ	 และสร้างมาตรฐานสินค้า 
ให้กับกลุ่ม	 มีการพัฒนาและทดลองนวัตกรรมหลายด้าน	 เพื่อพัฒนาการผลิต 
หน่อไม้ไผ่ตงให้มีคุณภาพดี	หน่อสวย	 ให้ผลผลิตสูง	 โดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต�่าที่สุด	 
คือ	การใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง	การใช้ปุ๋ยสั่งตัด

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 เป็นผู้น�ากลุ่มในการพัฒนาระบบการให้น�้าในสวนไผ่ด้วยระบบสปริงเกอร ์
ทั้งกลุ่มในพื้นที่กว่า	600	ไร่	ท�าให้สามารถผลิตไผ่ตงนอกฤดูได้เป็นอย่างดี	การใช้ 
เทคนิคการคุมหน่อไผ่ด้วยถุงพลาสติกท�าให้หน่อไผ่ขาวสะอาดและรสชาติ 
หวานกรอบ	เป็นที่ต้องการของตลาด
	 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโรงคัดเลือกบรรจุให้ได้มาตรฐานโรงเรือน 
ผลิตอาหาร	เพื่อจ�าหน่ายตามมาตรา	14	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522

ชื่อ-นามสกุล :	 นายประสิทธ์	รูปต�า่
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	กันยายน	พ.ศ.	2512
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านหัวฝาย	หมู่ที่	2	ต�าบลปอแดง	
	 	 อ�าเภอชนบท	จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ :	 เลขที่	79	หมู่ที่	9	ต�าบลท่าตะเกียบ	อ�าเภอท่าตะเกียบ	
	 	 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ :	 08	9502	8529
ID Line  : 0895028529
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านพืชผัก

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์64



	 มกีารขยายผลความรู	้เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีไ่ด้ให้กบัสมาชิกกลุม่ 
ได้น�าไปใช้	เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาดูงานได้

■

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 :	 การผลิตหน่อไม้	 มีการน�าข้อมูลการผลิต 
มาวิเคราะห์และคาดการปัญหาได้แม่นย�า	 ท�าให้สามารถแก้ปัญหาได ้
อย่างทันท่วงที
	 2.	การจัดการผลิต	 :	 สามารถก�าหนดปริมาณการผลิตของกลุ่ม 
ได้จากการวางแผนการให้น�้าด้วยระบบสปริงเกอร์	 ท�าให้ไผ่ตงของกลุ่ม 
สามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการรวบรวมผลผลิต	 ระหว่าง 
การขนส่งมีการเก็บรักษาในห้องเย็น	 และมีการเปิดร้านจ�าหน่ายที่ตลาด 
ค้าส่งชลบุรี	 ตลาดไท	 และตลาดราชบุรี	 โดยพ่อค้าคนกลางต้องมาซ้ือที่ 
สถานที่รวบรวมผลผลิตแห่งเดียวเท่านั้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เกษตรกรต้องก�ำหนดรำคำเอง และผลิตอำหำรให้ปลอดภัยมีคุณภำพ  
รวมถึงยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้มีคุณภำพ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการแสวงหาความรู ้	 โดยการเข้าร่วมประชุม	 อบรม	 สัมมนา	 และค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต	 การท�า 
งานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าหน่วยงานที่วิจัยด้านการเกษตร	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เรื่องบรรจุภัณฑ์และการแปรรูป	 สถานีพัฒนาท่ีดินฉะเชิงเทรา	 เรื่องการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักกับไผ่ตง	 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	เรือ่งการตรวจสอบเชือ้จลุนิทรย์ีปนเป้ือนในอาหารปลอดภยั	ทัง้นี	้เพือ่แสวงหา 
องค์ความรู้น�ามาปรับใช้ในการผลิต	การแปรรูป
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชลบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 เป็นประธานกลุม่ผูป้ลกูผกัปลอดสารพษิและผกัสลดัในระบบโรงเรอืนแบบลงดิน	“กลุม่ผูป้ลกูผกัวงัน�า้ด�า”	 

โดยเป็นต้นแบบในการท�าการผลติในวถิปีลอดภยั	ซึง่ค�านงึถงึตัง้แต่กระบวนการเตรยีมดนิปลกูด้วยตนเอง	การผลติ 

ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง	 น�าสารชีวภัณฑ์และการใช้สมุนไพร	 ร่วมกับวิธีกล	 เพื่อควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช	 

นอกจากนัน้ยงัประยกุต์ใช้ระบบน�า้แบบ	mini	sprinkler	และควบคมุเวลาการให้น�า้แบบ	Timer	ซึง่ทัง้หมดนีท้�าให้ 

พืชผักที่ปลูกมีความเจริญเติบโตดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกชุมชน	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 1.	มีการเตรียมดินปลูกด้วยตนเอง	โดยใช้อัตราส่วน	หน้าดิน	1	ส่วน	ปุ๋ยหมัก	1	ส่วน	แกลบเผา	1	ส่วน	 

แกลบดบิ	1	ส่วน	คลกุเคล้าให้เข้ากนั	หลงัจากนัน้น�าน�า้จลุนิทรย์ีจอมปลวกและสารชวีภณัฑ์ไตรโคเดอร์ม่า	มาผสม 

คลุกเคล้าอีกครั้ง	เป็นวิธีที่ท�าให้มีดินปลูกที่มีความสมบูรณ์	และพร้อมต่อการน�ามาเป็นวัสดุปลูก	และท�าให้ประหยัด 

ต้นทุนในการซื้อดินปลูกจากภายนอก

	 2.	มีการผลิตจุลินทรีย์จอมปลวกเข้ามาใช้ในการท�าการเกษตรในวิถีปลอดภัย	 ช่วยในการเจริญเติบโต 

ของพืชผัก	โดยมีอัตราส่วนในการผลิต	คือ	จอมปลวกบดละเอียดจ�านวน	1	กิโลกรัม	น�้าเปล่า	10	ลิตร	ร�า	1	กิโลกรัม	 

และข้าวแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ	3	กิโลกรัม	คลุกเคล้าผสมกัน	เสร็จแล้วน�าลงถังหมักใช้เวลา	1	อาทิตย์	เสร็จแล้วปิดฝา 

ทิ้งไว้	 3	 วัน	 แล้วเปิดฝาถังหมักจะเห็นเป็นเช้ือราขาวๆ	 เหมือนดอกเห็ดเล็กๆ	 ให้เทน�้าใส่เพิ่มเข้าไปอีก	 10	 ลิตร	 

และท�าการคนให้เข้ากันครบ	10	วันน�าไปใช้ได้

	 3.	 ใช้หลักการออกแบบโรงเรือน	 และการจัดการสภาวะแวดล้อมของโรงเรือนตามลักษณะพื้นที่	 

โดยได้ทดลองและได้ขนาดโรงเรือนที่เหมาะสม	 คือ	 6x30	 เมตร	 มีจ�านวนแปลงผักโรงเรือนละ	 6	 แปลง	 ติดต้ัง 

ระบบน�้าแบบอัตโนมัติ	(ตั้งเวลา)	ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตได้ดี

ชื่อ-นามสกุล :	 นางขวัญเรือน	นูแป
วัน เดือน ปีเกิด :	 6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2507
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	7
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนหนองเขิน
ที่อยู่ :	 เลขที่	24/2	หมู่ที่	4	ต�าบลหนองบอนแดง	
	 	 อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ :	 08	9808	6162
Facebook  : 	อร่อยฟาร์ม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านพืชผัก

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์66



	 จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย	 รวบรวมสมาชิกในพื้น	 โดยใช้พื้นที่ของตนเองเป็นสถานที่พบปะเรียนรู้และประชุมกลุ่ม	 เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ผลิต	 

การตลาด	 และการระบาดของโรคแมลง	 เพื่อช่วยกันหาวิธีป้องกันแก้ไข	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ	 มีแปลงเรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือนแบบดิน	 

และเป็นศูนย์เครือข่าย	ศพก.	(ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)	อ�าเภอบ้านบึง	

เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้คู่ขนานกับศูนย์	ศพก.	หลักในพื้นที่	

■

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.		กระบวนการผลิต	 :	 ใช้หลักการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช	 (Good	 

Agriculture	 Practices:	 GAP)	 ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย	 ปลอดจากศัตรูพืช 

และคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค	ให้ความส�าคัญกับแหล่งน�้า	พื้นที่ปลูก	ควบคุมใช้สารเคมี	และเน้นเรื่อง 

การเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว	 และที่ส�าคัญที่สุดต้องมีการบันทึกข้อมูลและกิจกรรม 

ต่างๆ	ที่ท�าในแปลงเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อผลผลิตเกิดปัญหา

	 2.		การจัดการผลผลิต	 :	 มีการศึกษาและวางแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดตามความเหมาะสม 

และช่วงเวลาที่เจริญเติบโตได้ดีในพืช	ร่วมกับดูความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค	โดยอาศัยข้อมูล 

จากแหล่งข้อมูลพ่อค้า	 และอินเตอร์เน็ต	 เข้ามาช่วยในการวางแผน	นอกจากนั้นยังมีการน�าผลผลิตส่วนหน่ึง 

มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า	เช่น	การท�าสลัดโรล์	การท�าเมี่ยงค�า	ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตได้อีกช่องทาง

	 3.		การจัดการตลาด	 :	มีการบริหารจัดการกลุ่มตลาดออกเป็นหลากหลายช่องทาง	 เพื่อสร้าง 

โอกาสและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้จ�านวนที่มากขึ้น	 โดยแบ่งเป็นตลาดในชุมชนและพื้นที่	 มีการร่วม 

ออกตลาดกับตลาดสีเขียว	และตลาดโรงพยาบาล	งานแฟร์ต่างๆ	ที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่จัดขึ้น	มีการรวมกลุ่ม 

กับเกษตรกรในพื้นที่น�าผลผลิตไปขาย	 ณ	 ตลาด	 อตก.	 (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)	 นอกจากนั้นยังใช้	 

Social	Network	ได้แก่	Facebook	ชื่อว่า	“อร่อยฟาร์ม”	ช่วยสร้างตลาดได้มากขึ้น	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“ผลิตผักที่มีคุณภำพ ปลอดสำรพิษ 
เพื่อสุขภำพที่ดีเหมือนเรำเป็นผู้บริโภคเอง” 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เข้าร่วมอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ	เพือ่แสวงหาความรูแ้ละวธิกีารใหม่	ทัง้ด้านเทคนคิการผลติ	เทคโนโลย	ีนวตักรรม	รวมถงึการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อเพิ่มมูลค่า	 สร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้ง	 และรวมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่	 นัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม�่าเสมอ	 

มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ในสิ่งที่สงสัย	และส่งเสริมให้บุตรเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	(Young	Smart	Farmer)	กรมส่งเสริม 

การเกษตร	 เพื่อน�าความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง	 และร่วมท�างานวิจัยศึกษากับหน่วยงานสถาบันการศึกษา	 เช่น	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก	วิทยาเขตบางพระ	เพื่อหาวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	

Smart Farmer ต้นแบบ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดจันทบุรี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 เน้นการท�าสวนทุเรียนพันธุ์กระดุม	เพราะเป็นทุเรียนพันธุ์เบา	ซึ่งออกดอกพร้อมพันธุ์อื่นแต่สามารถเก็บผลผลิต 
ได้ก่อน	เนื่องจากข้อมูลผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง	3	ปี	พบว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าผลผลิตของประเทศ	ดังนั้น	จึงเปลี่ยน 
แนวคิดมาผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพส่งออก	 โดยการใช้เทคโนโลยีผลิตทุเรียนนอกฤดู	 และการตัดแต่งผล	 เพื่อเน้นคุณภาพ 
มากกว่าปริมาณ	ซึ่งประสบผลส�าเร็จ	ส่งผลให้ขายได้ราคาได้	สูงกว่าทั่วไป	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ
 1. การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	น�ามาใช้พัฒนาการเกษตรของตนเอง	ในการเพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุน	สร้างรายได้	
	 2.	การใช้น�้าหมักคุณภาพสูง	 ที่ผลิตขึ้นเองร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�าบลซึ้ง	 เพื่อเพิ่มปริมาณ 
และคุณภาพผลผลิต	รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต	และยังจ�าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ	สามารถสร้างรายได้	
	 3.	การใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งตัดแทนการใช้สารก�าจัดวัชพืช	 โดยมีแนวคิดว่าการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช	 
ท�าให้ดินเสื่อมคุณภาพและท�าลายแมลงที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู ่ในดิน	 ช่วยรักษาความชื้นในดิน	 อนุรักษ์ไส้เดือน	 
และแมลงที่มีประโยชน์ในดินได้
	 4.	การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า	โดยจะมีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทุก	3	เดือน	
 5. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา	เพื่อป้องกันก�าจัดเชื้อไฟทอปเทอร่า	และไส้เดือนเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก
	 6.	การใช้	 Gibberellic	 acid	 ชนิดครีม	 เพื่อกระตุ้นการขยายขนาดผล	 ท�าให้มีการดึงธาตุอาหารมาสู่ผลได้ 
มากขึ้น	โดยใช้ป้ายบริเวณขั้วผลที่ติดกิ่ง	ช่วยยับยั้งการหลุดร่วงของผล	และขยายขนาดของขั้วผลและขยายขนาดของผล
	 7.	การใช้	 Phosphorus	 acid	 ในช่วงก่อนฤดูฝนหรือช่วงปลายฤดูฝน	 โดยการฝังเข็มต้นทุเรียน	 ใช้สาร 
ฟอสฟอรัส	แอซิด	ในอัตรา	10	ซีซี	+	น�้า	10	ซีซี	เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของต้น	ป้องกันโรครากเน่า	
	 8.	การใส่ดินลูกรังเชิงเขา	 โดยน�าดินลูกรังเชิงเขามาใส่บริเวณโคนต้นทุเรียน	 เพื่อเพิ่มความร่วนซุย	 อีกทั้งยัง 
เป็นการเรียกรากทุเรียน	เนื่องจากดินลูกรังเชิงเขามีลักษณะเย็น	สามารถลดอุณหภูมิดิน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายพิรเพลิน	ทับที่สุด
วัน เดือน ปีเกิด :	 7	เมษายน	พ.ศ.	2508
ระดับการศึกษา :	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
	 	 อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่ :	 เลขที่	68	หมู่ที่	10	ต�าบลซึ้ง	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :	 08	9400	4003
Facebook  : 	พิรเพลิน	ทับที่สุด
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์68



	 ได้น�าเทคโนโลยกีารผลติ	แนวคดิในการประกอบอาชพี	ข่าวสารความรูด้้านการเกษตร	เช่น	การจดัการศตัรพูชื	สภาพดนิฟ้าอากาศ	การใช้สารเคมทีีถ่กูต้อง	 
การตลาดผลไม้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน	 และมีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรของหน่วยงานราชการและของเอกชน	 ในเรื่อง	 การจัดการศัตรูพืชในสวนทุเรียน 
น�้าหมักคุณภาพสูงและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุเรียน	โดยทุกครั้งที่มีโอกาสไปบรรยายหรือเป็นวิทยากร	จะแนะน�าเกษตรกร 
เสมอว่าให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า	 สอนวิธีการขยายเชื้อ	 การน�าไปใช้ในสวน	 นอกจากนี้ยังขยายผลให้เกษตรกรในหมู่บ้านเป็นตัวอย่าง	 
เป็นประธานการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดจันทบุรี	 และเป็นประธานการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�าบลซึ้ง	 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการจัดการสวนทุเรียน	 
การจัดการศัตรู	รักษาโรครากเน่าโคนเน่า	ส่งเสริมให้สมาชิกลดการใช้สารเคมี	ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง

■

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:	
  ■		บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต	 โดยการส�ารวจ	 วิเคราะห์ศัตรูพืช	 ใช้หลักการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช	 ใช้วิธีการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
แบบผสมผสาน
  ■	 ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 ปัญหาหลักของทุเรียนหมอนทอง	 คือ	 โรครากเน่าโคนเน่า	 โดยจะมีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
ฉีดพ่นต้นและให้ลงดินทุก	3	เดือน	โดยจะไม่รอให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าก่อน	จะเน้นวิธีการป้องกันและการสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นทุเรียน	
  ■	 หากมีการระบาดของศัตรูพืชจะมีการใช้สารเคมี	 โดยในการใช้สารเคมีจะเลือกใช้สารเคมีตามอัตราแนะน�า	 และมีการสลับกลุ่มของสารเคม ี
เพื่อลดการดื้อสารเคมีของแมลง
  ■	 ติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวัน	เพื่อวางแผนการให้น�้า	และพ่นสารเคมีให้ถูกตามสถานการณ์
  ■	 การตรวจวิเคราะห์ดิน	 เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารในดิน	 และค่าความเป็นกรดด่างของดิน	 เพื่อที่จะได้เติมธาตุอาหารที่ขาดได้ถูกต้อง	 
และการทราบค่าความเป็นกรดด่างจะได้ปรับให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
  ■	 ใช้หลักการจดบัญชี	 เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของตนเองในแต่ละปี	 เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุน	 โดยท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 
จะท�าให้รู้ขาดทุน	ก�าไร	และลดต้นทุน	
		 2.		การจัดการผลผลิต	:	
  ■	 การผลิตทุเรียนจะเน้นตลาดส่งออกเป็นส�าคัญ	 ดังนั้น	 การควบคุมช่วงระยะเวลาของผลผลิต	 ที่ออกสู่ตลาด	 เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพ 
ที่ตรงตามความต้องการของตลาด	 จึงได้น�าสารแพคโคบิวทาโซลมาใช้ฉีดพ่นเพื่อควบคุมการผลิตหรือที่เรียกว่า	 “ทุเรียนนอกฤดู”	 โดยฉีดพ่นในช่วงเดือนสิงหาคม- 
กันยายน	หลังจากเตรียมความพร้อมต้นทุเรียนให้สมบูรณ์	ในอัตรา	100	ซีซี/น�้า	20	ลิตร	ห่างกัน	20	วัน	จ�านวน	2	ครั้ง	
  ■	 การไว้จ�านวนผลให้เหมาะสมกับกิ่งและใบของต้นทุเรียน	 จากการสังเกตและประสบการณ์การท�าสวนทุเรียนมานาน	 ท�าให้ได้ทราบว่าผลทุเรียน 
สมบูรณ์ย่อมจะต้องมาจากองค์ประกอบต้นที่สมบูรณ์	 จึงได้ก�าหนดว่าการจะไว้ผล	 1	 ลูกจะต้องมีใบจ�านวนไม่น้อยกว่า	 350	 ใบ	 ขนาดกิ่งต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง	 
ขนาด	4	นิ้วขึ้นไป	จึงจะให้ผลทุเรียนที่มีคุณภาพดี
	 3.		การจัดการด้านการตลาด	:	
  ■	 มีการตกลงกับผู้ซื้อทุเรียนล่วงหน้า	 เมื่อผลทุเรียนมีขนาด	 1	 กิโลกรัม/ผล	 จะมีการท�าสัญญาซื้อขายกับล้งส่งออก	 และเมื่อเก็บผลผลิตจะม ี
ล้งมารับซื้อถึงสวน	เพราะการผลิตมีคุณภาพท�าให้ผู้รับซื้อไว้วางใจ	โดยซื้อขายเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี
  ■	 มีการวางแผนการตลาดล่วงหน้า	โดยท�าข้อตกลงส่งผลผลิต	กับบริษัท	เซ็ลทรัล	ฟู้ด	รีเทล	จ�ากัด	
  ■ มีการวางแผนการท�าตลาดออนไลน์	 เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิต	 และยังหาช่องทางการขายอยู่ตลอด	 เพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องผลผลิต 
ล้นตลาดที่ท�าให้ราคาผลผลิตตกต�่า	 แต่เนื่องจากผลผลิตของสวนเป็นทุเรียนพันธุ์กระดุม	 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น	 ท�าให้เก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาล	 จึงท�าให้	 
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่	มีการรวมกลุ่มกันต่อรองราคาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และมีการวางแผนการผลิตให้ได้ปริมาณที่สามารถต่อรองราคาได้	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มุ่งมั่น ตั้งใจ ท�ำกำรเกษตรอย่ำงสมดุล 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 รับการฝ ึกอบรม	 ศึกษาดูงานอยู ่ เสมอ	 เพื่อน�าความรู ้ 
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียน	 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ	 
และถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มาศึกษาดูงาน	 และในฐานะที่เป็น 
คณะกรรมการสมาพันธ์ทุเรียนแห่งประเทศไทย	 เครือข่ายแปลงใหญ่ทุเรียน	 
ท�าให้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายกับสมาชิกทั่วประเทศ

Smart Farmer ต้นแบบ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดตราด

ดา้นการใชน้วตักรรม เทคโนโลยกีารผลติ หรอืมกีารปรบัปรงุวธีิการผลติ
	 มกีารศกึษาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่น�ามาปรบัใช้ภายในสวนอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะเทคโนโลยใีนการผลติ 
เพื่อให้ได้คุณภาพ	และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุน	ดังนี้
	 1.	การให้ปุ๋ยและเชื้อราไตรโครเดอร์มาไปพร้อมกับการให้น�้า	 เพื่อให้ทุเรียนได้รับปุ๋ยอย่างสม�่าเสมอ 
และประหยดัแรงงาน	การใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาให้พร้อมระบบน�า้ในอตัราส่วนเชือ้สด	10	กโิลกรมัต่อน�า้	500	ลติร	 
ซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่	 20	 ไร่	 ซึ่งการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง	 จะไม่ท�าลายระบบนิเวศภายในสวน 
และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต	 การให้ปุ๋ยทางน�้า	 สารชีวภัณฑ์	 ฮอร์โมน	 และสารเคมี 
ชนิดอื่นๆ	ไปทางระบบน�้า	จะใช้เฉพาะในช่วงแล้ง	
	 2.	การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ภายในสวน	 การท�าสวนทุเรียนจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้แรงงานมาก	 แต่ในบางกิจกรรมก็สามารถ 
น�าเครื่องมือเครื่องจักรกลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตลงได้	 เช่น	 การฉีดพ่นสารก�าจัดศัตรูพืช 
มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องแอร์บัส	 ซึ่งฉีดพ่นได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคนฉีดพ่น	 และการใช้รถตัดหญ้าจากเดิม 
ใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง	 การตัดหญ้าแต่ละครั้งต้องระดมแรงงานมาช่วยตัดซึ่งใช้เวลาหลายวัน	 แต่การใช้ 
รถตัดหญ้าสามารถท�าได้เร็วขึ้น	 ใช้แรงงานน้อยลง	 ที่ส�าคัญก�าจัดวัชพืชด้วยวิธีนี้จะยังคงมีวัชพืชคลุมดิน 
รักษาความชื้นอยู่บ้างและไม่เป็นการท�าลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
	 3.	การจัดการผลผลิตเพื่อให้ออกก่อนฤดูกาล	 เนื่องจากปัจจุบันทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม 
ในการบริโภคเป็นจ�านวนมาก	 ราคาสูง	 และเกษตรกรหันมาให้ความสนใจปลูกทุเรียนกันมากขึ้นส่งผลให้มีผลผลิต 
ออกมาในช่วงฤดูกาลผลิตเป็นจ�านวนมากท�าให้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องผลผลิตในอนาคต	 จึงพยายามน�าเทคนิค 
การผลิตทุเรียนก่อนฤดูมาใช้ในสวน	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและแก้ไขปัญหาผลผลิตกระจุกตัว	 ซึ่งเป็นสาเหต ุ
ท�าให้ราคาผลผลิตตกต�่า	โดยใช้เทคนิคการท�าให้ออกดอกก่อนฤดู	ได้แก่	การฉีดพ่นสารพาโคลบิวทราโซล

ชื่อ-นามสกุล :	 นายเรือง	ศรีนาราง
วัน เดือน ปีเกิด :	 11	พฤษภาคม	พ.ศ.	2506
ระดับการศึกษา :	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา	จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ :	 เลขที่	34/2	หมู่ที่	6	ต�าบลท่ากุ่ม	อ�าเภอเมือง	
	 	 จังหวัดตราด	23000
โทรศัพท์ :	 08	9833	5199
Facebook  : สวนทุเรียนนายเรือง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์	 และองค์ความรู้ต่างๆ	 ให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน	 เกษตรกรที่สนใจ	 น�าไปพัฒนาในแปลงเกษตรของตนเอง	 

รวมถึงลูกหลานเกษตรกรรายอื่นๆ	 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านการเกษตร	 เช่น	 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	 กลุ่มชุมนุมเกษตร 

โรงเรียนบ้านคลองขวาง	 เข้ามาเยี่ยมชมงาน	 ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดการสวนทุเรียน	 และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนในสวนโดยตรง	 นอกจากนี้	 ยังได้รับเชิญ 

ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ที่ต่างๆ	มากมาย

■

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 เพิ่มผลผลิต	 จากการวิเคราะห์ผลผลิตย้อนหลัง	 3	 ปี	 ในแต่ละปีจะมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งในปี	 2561	 มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 

กว่า	80%	ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง	2,880	กิโลกรัม/ไร่	ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ	ในภาคตะวันออก	และในจังหวัด	เป็นผลผลิตคุณภาพเกรดส่งออกกว่า	80%	 

และผลผลิตจากสวนเริ่มให้ผลผลิตมากในช่วงกลางเดือนเมษายน	 ซึ่งเป็นช่วงที่ทุเรียนมีราคาสูง	 ผลผลิตทุเรียนที่ออกในช่วงดังกล่าว	 จะเป็นผลมาจากการใช ้

สารพาโคลบิวทราโซล	เพื่อบังคับให้ออกก่อนฤดู

	 2.		ลดต้นทุนการผลิต	 เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ	 เนื่องจากมีการน�าเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ทดแทนแรงงาน	 และมีการน�าสารชีวภัณฑ์	 รวมถึงการน�าเทคนิค 

การใช้ความร้อนเข้ามาช่วยในการป้องกันก�าจัดโรครากเน่าโคนเน่า	จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในการก�าจัดโรคพืชได้ส่วนหนึ่ง

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	มีการน�าเครื่องจักรกล	เช่น	รถตัดหญ้าแบบนั่ง	รถพ่นยาแอร์บัส	เครื่องผสมปุ๋ย	เข้ามาช่วยในการผลิต	มีการน�าเทคนิคการให้ปุ๋ย	 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา	น�้าหมักชึวภาพ	และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ไปพร้อมระบบน�้า	 เพื่อเป็นการประหยัดแรงงานและลดต้นทุนในการใช้สารเคมี	มีการผสมปุ๋ย 

และแคลเซียมโบรอนตามสูตรใช้เองในสวนเพื่อลดต้นทุนการผลิต	 และมีการน�าเทคนิคการใช้ความร้อนมาใช้ป้องกันก�าจัดโรครากเน่าโคนเน่า	 ท�าให้สามารถหยุด 

การแพร่ระบาดของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคไฟทอปเทอร่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.	การจัดการผลผลิต	 :	ท�าทุเรียนให้ออกก่อนฤดูเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยการฉีดพ่นสารพาโคลบิวทราโซล	 และมีการน�าผลผลิตตกเกรดไปเพิ่มมูลค่า 

โดยการแปรรูป	 เช่น	ทุเรียนทอด	ทุเรียนกวน	 เป็นต้น	 และมีแนวคิดพัฒนาการแปรรูปในอนาคตเป็นทุเรียนแผ่นอบกรอบที่มีขนาดชิ้นเท่ากัน	 สม�่าเสมอ	มีรสชาต ิ

และกลิ่นทุเรียนแท้

 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตราด	 เปิดล้งรวบรวมทุเรียนผลสดคุณภาพดีส่งไปจ�าหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	 

และติดต่อประสานงานบริษัทเอกชนรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งออก	และพยายามผลักดัน	 ส่งเสริม	 ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ ่

ทุเรียน	เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนคุณภาพ	เพื่อสร้างมาตรฐานของผลผลิต	และให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�ำจริง คือ  มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ต่อยอด คือ  น�ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่ได้รับมำทดลองปฏิบัต ิ
  และปรับปรุงให้เหมำะสมกับพื้นที่
พัฒนำ คือ  พัฒนำตนเอง โดยเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  และน�ำมำประยุกต์ใช้ภำยในสวน
ส่งต่อ  คือ  กำรส่งต่อกิจกำรสู่รุ่นลูก และส่งต่อองค์ควำมรู้
  สู่เพื่อนเกษตรกรอย่ำงไม่ปิดบัง

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ตลอดชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกร	 ได้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ	 และน�ามาทดลองในสวนของตนเองอยู่เสมอ	

เพื่อพัฒนาผลผลิตในสวน	 และที่ส�าคัญเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ	 เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น	 โดยเฉพาะสมาชิก

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน	 ท่ีได้เข้าไปมีบทบาทเป็นประธานกลุ่ม	 ใช้สถานที่ที่บ้านและสวนของตนเอง	 เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และแปลงสาธิตการท�าสวนทุเรียนคุณภาพ	 การลดต้นทุนการผลิต	 และการเพิ่มผลผลิต	 ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ 

สมาชิกในกลุ ่ม	 ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้และเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 จากกลุ ่มแปลงใหญ่ทุเรียน 

ท่ากุ่ม-เนินทราย	 เกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย	 ซึ่งได้ขยายเครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง

มาจนถึงปัจจุบัน

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 71
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดระยอง

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	 ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	(IPM)
	 2.	 ใช้การจดบันทึก	 การจัดท�าแผนการผลิต	 หรือการจัดการฟาร์มเป็นตัวช่วย 
ในการบริหารจัดการสวนผลไม้	และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
	 3.	 การตรวจวิเคราะห์ดิน	และผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน	
	 4.	 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ	และฮอร์โมนไข่

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.		มีการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์	 เพื่อให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหาร	 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน	รวมถึงปัญหาต่างๆ	ของดินในแปลงปลูก	จากนั้นได้น�าความรู้ 
ที่ได้รับจากการอบรมจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยองมาปฏิบัติ	 โดยท�าการผลิตปุ๋ยหมัก	 
ปุ๋ยน�้าชีวภาพ	 และการผสมปุ๋ยใช้เอง	 โดยการใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ซึ่งถือเป็น 
การลดต้นทุนการผลิต	นอกจากนีย้งัผลติฮอร์โมนไข่ใช้เอง	เพ่ือใช้ในการดงึตาดอกของมงัคดุ	
	 2.	 การวางแผนควบคุม	ป้องกัน	และก�าจัดสัตว์พาหะและแมลงแบบบูรณาการ	 
โดยผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธีเข้าด้วยกันอย่างมีหลักการ	และมีพื้นฐานอยู่บน 
ความรู้	 ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของสัตว์พาหะและแมลง	 เพื่อลดจ�านวนประชากร 
แมลงลง	โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด	เป็นการลดต้นทุนการผลิต

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสมควร	ศิริภักดี
วัน เดือน ปีเกิด :	 2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2491
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี
ที่อยู่ :	 เลขที่	8	หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมืองระยอง	
	 	 จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ :	 08	1761	9497
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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■

	 3.		การลงส�ารวจแปลงเป็นประจ�าสม�่าเสมอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของมังคุด	 สามารถท�าให้ทราบถึงระยะท่ีควรใส่ปุ๋ย	 และระยะที่ควรฉีดฮอร์โมนเพื่อ 
ดึงตาดอกของมังคุด	วิธีนี้ท�าให้มังคุดติดผลดก	และออกผลต้นๆ	ฤดูกาลท�าให้ได้ราคาดี
	 4.	 มีการจดบันทึกเพื่อเป็นฐานข้อมูลการปลูกพืช	และมีการจัดท�าแผนการผลิต 
ของพืช	 เพื่อใช้เป็นสถิติข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิต	 อีกทั้งยังสามารถประมาณ 
การค่าใช้จ่ายได้

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	 กระบวนการผลิต	:	
  ■		 มีระบบการผลิตที่ถูกหลักการที่ดีและเหมาะสมตามหลัก	 GAP	 (Good	 
Agriculural	Practices)
	 2.	 การจัดการผลผลิต	:	
  ■		 มีการวางแผนการการผลิต	ใส่ปุ๋ย	และฮอร์โมนตรงกับช่วงความต้องการ 
ที่เหมาะสมของพืช	 ท�าให้พืชได้รับปุ๋ยและสารอาหารอย่างเต็มที่	 ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ	 
และเป็นการลดต้นทุนการผลิต
  ■		 มีการจัดการศัตรูพืช	โดยวิธีผสมผสาน	(IPM)	
 3.	 การจัดการด้านการตลาด	:	
  ■  มีการเปิดตลาดที่สวนของตนเอง	โดยการเปิดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ชื่อว่า	 “สวนผู้ใหญ่สมควร”	 น�าผลผลิตที่ได้ในสวนมาวางขาย	 และเปิดเป็นบุฟเฟ่ผลไม ้
นอกจากนี้ยังรับซื้อผลผลิตจากสวนเครือข่ายที่ได้คุณภาพ	และการรับรอง	GAP	ด้วย
  ■		 ผลผลติมังคดุที่ออกก่อนฤดกูาลเปิดสวนทอ่งเทีย่ว	กจ็ะมกีารเกบ็ผลผลิต 
ไปขายส่งล้ง	ซึ่งให้ราคาที่ค่อนข้างสูง		

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�ำกำรเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลไม้ที่ดีมีคุณภำพ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 สวนมังคุดของนางสมควร	 ศิริภักดี	 เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 และแปลงใหญ่มังคุด	 
ต�าบลบ้านแลง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดระยอง	 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของ	 ศพก.	 ทั้งหมด	 15	 แห่ง	 และสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ	 95	 
ได้รับการรับรอง	GAP	การผลิตมังคุดคุณภาพ	นอกจากนี้มีการเข้าร่วมอบรม	กับหน่วยงานต่างๆ	ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของตนเอง	และของเครือข่ายอีกด้วย	

 ■	 ต้ังเป็นศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้	ศึกษาดูงานแก่เกษตรกร	และผู้ที่สนใจ
 ■ เป็นแปลงเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มังคุด	ต�าบลบ้านแลง
 ■	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน	และผู้ที่สนใจ
 ■	 ลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดู	ให้เห็นจริง

Smart Farmer ต้นแบบ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 มีการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มรายได้	 โดยการผลิตก้อนเห็ดและหยอด
เชื้อเห็ดเอง	 เพื่อลดต้นทุน	 มีการผลิตน�้าหมักชีวภาพไว้ใช้ในแปลงเกษตร	 
และน�าปุ๋ยคอกจากการเลี้ยงโคมาใช้ในแปลง	ท�าให้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 และน�้าหมักชีวภาพใช้ในแปลง	 เพื่อลดต้นทุน
การผลิต	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ได้ด้วยตนเอง	 ตั้งแต่การท�าโรงเรือนเห็ด	 การเตรียมก้อนเห็ด	 การหยอด 
เชื้อเห็ด	การดูแลฟาร์ม	และการแก้ปัญหาโรคแมลงต่าง	ๆ
 2.  การจัดการผลผลิต : มีการวางแผนช่วงเวลาการผลิต	 เพื่อให้ 
ผลผลิตมีจ�าหน่ายตลอดปี

ชื่อ-นามสกุล :	 นายภานุมาตร	คันธราช
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	เมษายน	พ.ศ.	2528
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ :	 เลขที่	92	หมู่ที่	5	ต�าบลกุงเก่า	อ�าเภอท่าคันโท	
	 	 จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ :	 08	7435	7911
Facebook  :  ภานุมาตร	คันธราช
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์76



	 เกษตรกรปราดเปรื่อง	 Smart	 Farmer	 มีแปลงเกษตรที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจ 
ได้เรียนรู้ได้	 และแปลงของเกษตรกรก็ใช้เป็นสถานที่อบรมโครงการของหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และมีการขยายผล 
โดยการเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมต่างๆ	 ท�าให้เกษตรกรรายอื่นๆ	 ได้รับความรู้และสามารถจัดการแปลงเกษตร 
ของตนเองได้ท�าให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้

■

 3.  การจัดการด้านการตลาด : มีเครือข่ายมารับซ้ือผลผลิต	 (เห็ด,	 
พืชผัก)	ในแปลงเกษตรกร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต	 เฟสบุ๊ค	 ไลน์	และสื่อโซเชียล 
อยู่เสมอ	และมีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรส�าหรับแลกเปลี่ยนความรู้

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เกษตรกรท�ำกำรเกษตรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน  
(Sustainable Agriculture) โดยให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยกำรผลิต 

ได้แก่ ดิน แหล่งน�้ำ และสภำพแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ควำมสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภำพที่ดี 

และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค กำรพึ่งพำตนเองเป็นหลัก 
รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนท้องถิ่น มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  
สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชำติได้อย่ำงกลมกลืน  

ท�ำให้ระบบเกษตรกรรมเหล่ำนี้ด�ำเนินต่อเนื่องไปได้นำน 
และเกิดควำมยั่งยืน 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดบึงกาฬ

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ■		การผลิตผัก	 โดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์	 ให้มีความปลอดภัยและได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน	GAP	
	 ■  มีการตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงบ�ารุงดิน	ในพื้นที่ปลูกข้าว	และยางพารา
	 ■  มีการผลิตและใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย	 ในแปลงเกษตร 
ตนเอง	และแจกจ่ายผู้สนใจ
	 ■  มีการเผาถ่านเพื่อผลิตน�้าส้มควันไม้	ส�าหรับใช้ในแปลงเกษตรตนเอง	และจ�าหน่าย
	 ■		มีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	การเลี้ยงกบ	ปูนา	ในกระชังบก	
	 ■		มีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	การใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่	เช่น	กข.	20

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 ■		การผลิตผัก	 โดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์	 ท�าให้สามารถผลิตผักหลากหลายชนิด 
ในช่วงหน้าฝนได้	และจ�าหน่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว
	 ■		การผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน	GAP	(เกษตรดีที่เหมาะสม)	ท�าให้ผลผลิตที่ได ้
มีมาตรฐานความปลอดภัย	ทั้งผู้ผลิต	ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล :	 นายประสิทธิ์	ค�าตะพันธ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2517
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
	 	 อ�าเภอปากคาด	จังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ :	 เลขที่	19	หมู่ที่	1	ต�าบลนากั้ง	อ�าเภอปากคาด	
	 	 จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ :	 08	7922	1304
ID Line  : 	087-9221304
Facebook  :		ประสิทธิ์	ค�าตะพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2557

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์78



	 ■		ได้รับการจัดต้ังเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.	 เครือข่าย)	 ต�าบลนากั้ง	 
อ�าเภอปากคาด	 จังหวัดบึงกาฬ	 เป็นเกษตรกรกรต้นแบบ	 (Smart	 Farmer)	 โดยมีแปลงเรียนรู้	 ฐานเรียนรู้	 หลักสูตรการเรียนรู ้
ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้	และน�าไปปรับใช้ในสวนของตนเอง
	 ■		การประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรภายในหมู่บ้าน	 ชุมชน	 ผ่านเพจเฟสบุ๊คส่วนตัว	 และเพจเครือข่าย	 
Young	Smart	Farmer	จังหวัดบึงกาฬ
	 ■		มกีารรวมกลุม่จดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน	เพือ่ระดมทนุร่วมกนัผลติผกัไฮโดรโปนกิส์เป็นอาชพีเสรมิ	มกีารผลติปุย๋หมกัใช้เอง 
และจ�าหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูก	เพื่อลดต้นทุนการผลิต

■

	 ■  การตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงบ�ารุงดิน	เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว	และยางพารา	รวมทั้งเพิ่มผลผลิตข้าว	และยางพารา
	 ■		การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย	เพิ่มผลผลิตข้าว	และยางพารา
	 ■		การเผาถ่านและการผลิตน�้าส้มควันไม้	เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	ลดการใช้สารเคมี
	 ■		การเลี้ยงปลาในบ่อดิน	การเลี้ยงกบ	ปูนา	ในกระชังบก	เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	
	 ■		การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	การใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่	เช่น	กข.	20	เป็นการเพิ่มผลผลิตข้าว

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มุ่งมั่น ตั้งใจในกำรสืบทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 
สู่ลูกหลำน แม้เป็นอำชีพที่เหนื่อยแต่ก็มีควำมสุขที่ได้อยู่กับ 
คนที่ตนเองรัก โดยมีกำรวำงแผนกำรผลิตพืช (แผน IFPP)  

ซึ่งได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร  
เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตพืชที่มีมำตรฐำน สร้ำงควำมเชื่อมั่น 
กับผู้บริโภคและวำงจ�ำหน่ำยเป็นรำยได้ พร้อมทั้งมีควำมเต็มใจ 

ในกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ที่มีให้กับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ตามมาตรฐาน	GAP
 2. การจัดการผลผลิต : การเก็บเกี่ยว	การคัดบรรจุตามมาตรฐาน	GAP
 3. การจัดการด้านการตลาด : การจ�าหน่ายการตลาดออนไลน์	 การหา
ลูกค้าประจ�า	เช่น	รีสอร์ท	โรงแรม	กลุ่มผู้รักสุขภาพ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ■		การศึกษาหาความรู้	 และเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ■		การทัศนศึกษาดูงาน	 และเชื่อมโยงเครือข ่ายเกษตรกรรุ ่นใหม่ 
จังหวัดบึงกาฬ
	 ■		การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกรต้นแบบ	(Smart	Farmer)	โดยเป็น	 
ศพก.	เครือข่าย	และเป็นสมาชิกเครือข่าย	Young	Smart	Farmer	จังหวัดบึงกาฬ	 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และท�ากิจกรรมในทุกเดือนและหมุนเวียนทั่วทุกอ�าเภอ

Smart Farmer ต้นแบบ
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การปรับพื้นที่	ขุดสระเก็บน�้า	จ�านวน	4	บ่อ	กระจายทั่วแปลง	ใช้เป็นแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับการท�านา	 

การปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์	ระบบสูบน�้าด้วยโซล่าห์เซลล์	หอส่งน�้า	จัดท�าแหล่งน�้าบาดาลส�ารอง	ครอบคลุมพื้นที่	27	ไร่

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■		 สามารถปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 ซึ่งเกิดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ	 เช่น	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	 

มีการปลูกข้าว	เลี้ยงวัว	ปลูกหญ้า	เลี้ยงไส้เดือน	เลี้ยงปลา	ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ปลูกผัก	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น

 ■		 ปลูกกล้วยน�้าว้า	 ปลูกมะพร้าวน�้าหอม	 ปลูกขนุน	 ปลูกมะนาว	 ปลูกฝรั่งกิมจู	 ปลูกพืชเครื่องเทศ 

ตามแนวคันสระ	ได้แก่	ข่า	ตะไคร้	

 ■		 ปลูกพืชผักช่วงหลังฤดูกาลท�านา	 ได้แก่	 ฟักทอง	 มะเขือ	 มะเขือเทศ	 มันเทศ	 บวบหอม	 แตงกวา	 

สามารถสร้างรายได้เสริม

 ■		 ปลูกไม้ใช้สอย	ได้แก่	ต้นไผ่เลี้ยง	6	กอ,	ไผ่กิมซุง	2	กอ,	ยางนา	500	ต้น,	สักทอง	100	ต้น,	ตะเคียน	 

30	ต้น,	ไม้แดง	500	ต้น,	พยุง	1,000	ต้น,	สะเดา	100	ต้น,	มะฮอกกานี	200	ต้น

 ■		 ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีและครบวงจร	 เกิดการหมุนเวียนสามารถลดต้นทุนการผลิต	 สร้างรายได้ 

ตลอดทัง้ปี	ซึง่เป็นการสร้างระบบเกษตรอินทรย์ีได้อย่างสมบรูณ์แบบ	เช่น	การผลติปุย๋ใช้เอง	ผลติอาหารเลีย้งสตัว์เอง	 

การปลูกพืชหมุนเวียน	การปลูกพืชบ�ารุงดิน

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : มีการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 มีความหลายหลายทางชีวภาพ	 เกื้อกูลในระบบ 

ไร่นาสวนผสมได้อย่างลงตัว	ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยพืชสด	อาหารเลี้ยงสัตว์	เป็นระบบเกษตรอินทรีย์

ชื่อ-นามสกุล :	 นางศราทรณ์	คงทวี
วัน เดือน ปีเกิด :	 8	มกราคม	พ.ศ.	2503
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่อยู่ :	 เลขที่	101	หมู่ที่	15	ต�าบลหนองเต็ง	อ�าเภอกระสัง	
	 	 จังหวัดบุรีรัมย์	
โทรศัพท์ :	 08	7779	9964
ID Line  :  0877799964
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์80



	 1.	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคการเกษตร	 ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านความรู้	 และปัจจัยการผลิตบางส่วน	 แก่เกษตรกรที่มาเรียนรู	้ 

จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ	 มากมาย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย	 เพื่อก่อเกิดความร่วมมือ	 และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 

ได้แก่	การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ	องค์ความรู้เทคนิควิธีการผลิต	ปัจจัยการผลิตบางอย่าง	เช่น	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	ประมง

	 2.	 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในส่วนของสินค้า	 และผลผลิตด้านการเกษตรที่สมาชิกในเครือข่ายผลิตได้	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 

ทางโซเชียลมีเดีย	ได้แก่	ไลน์	เฟสบุ๊ก

	 3.	 พัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกในเครือข่าย	ด้านองค์ความรู้	ด้านการผลิต	ยกระดับสู่การเป็น	Smart	Farmer	และ	Young	Smart	Farmer	

	 4.	 เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐให้บรรลุผลส�าเร็จ	 และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร	 เช่น	 นโยบายส่งเสริมการเกษตร 

รูปแบบแปลงใหญ่,	นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์,	นโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร,	นโยบายส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

	 5.	 สร้างทายาททางการเกษตร	 มีจ�านวน	 3	 คน	 ได้แก่	 นายทวีพงศ์	 คงทวี,	 นายอนุพงศ์	 คงทวี	 และ	 น.ส.อัจฉรากร	 ศิริรัมย์	 ซึ่งทั้ง	 3	 คน 

ได้มส่ีวนร่วมในการประกอบอาชพีด้านการเกษตรของครอบครวัมาโดยตลอดทีพ่วกเขามโีอกาส	ซึง่พวกเขามคีวามเตม็ใจทกุครัง้ทีช่่วยงาน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลติ	 

การวางแผน	 ตลอดจนการน�าสินค้าไปจ�าหน่ายที่ตลาด	ทั้ง	 3	 คน	 ตั้งใจว่าจะสืบสานและรักษาอาชีพของแม่	 (นางศราทรณ์	 คงทวี)	 ให้เหมือนกับที่แม่เคยสืบทอด 

อาชีพของยาย	(นางอรุณ	เสมารัมย์)	โดยจะใช้เทคโนโลยี	เข้ามาช่วยให้ทันยุคสมัย

■

 2.  การจัดการผลผลิต : การปลูกพืชหมุนเวียน	 การเลี้ยงสัตว์	 ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที	่ 

เพื่อให้เกื้อกูลกัน	น�าเศษพืชหรือมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์	สร้างความยั่งยืน	

 3.  การจัดการด้านตลาด : ปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 เพื่อให้มีรายได้	 รายวัน	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	 รายปี	 

โดยมีสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิต	 ปุ๋ย	 พันธุ์พืช	 การผลิตอาหารสัตว์	 และผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป	 

จ�าหน่ายในท้องถิ่นและเฟสบุ๊ค	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	ปี	 2557	 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	 โดยยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.		ปี	2560	

  ■		 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการน�้ามูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และสถาบัน 

สารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

  ■		 ศึกษาดูงานเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่กับมูลนิธิอุทกพัฒน์	 และสถาบันสารสนเทศ	 ทรัพยากรน�้า 

และการเกษตร	(องค์การมหาชน)	ณ	จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  ■		 เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู ้ตรวจแปลงในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์	 

แบบมีส่วนร่วม	(PGS)	ที่จังหวัดบุรีรัมย์

  ■		 เข้ารับการฝึกอบรมด้านองค์ความรู้	 และวิธีการถ่ายทอดความรู้	 ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

ให้มีคุณภาพ	หลักสูตรการตรวจรับรองมาตรฐาน	GAP	ข้าว	ณ	ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

  ■		 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ	5	ประสาน	สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่	ถวายในหลวง

  ■		 เข้ารับการอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	 ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 กับศูนย์วิจัย 

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	จังหวัดมหาสารคาม

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรท�ำอำชีพเกษตรกร และเผยแพร่แนวคิด 
ทฤษฎีใหม่ให้คนในชุมชนได้มำเรียนรู้ และน�ำไปใช้  

อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยสืบสำนอำชีพเกษตรให้คงอยู่สืบไป  
พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนงำนนโยบำยด้ำนกำรเกษตรที่ส�ำคัญของภำครัฐ  

ประชำสัมพันธ์/ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำน โครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จในพื้นที่

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดมหาสารคาม

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ใช้เครือ่งพยากรณ์ดจิิทลัในการวดัค่า	pH	ในดนิ	หาค่าความชืน้ในดนิ	และธาตอุาหารพืช 
ในดินที่เหมาะสมกับพืชในแต่ละชนิด	 ก่อนที่จะลงปลูกในแปลง	 เป็นการลดความเสี่ยง	 
เพื่อช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 เครื่องพยากรณ์ดิจิทัล	ช่วยให้รู้ค่า	pH	ในดินก่อนที่จะลงปลูกพืชผักในแต่ละชนิด	 
เพื่อลดความเสี่ยง
	 2.	 ชุดตรวจหาสารตกค้างในผัก	 เพื่อช่วยควบคุมสารตกค้างจากกลุ่มที่ผลิตพืชผัก	 
ก่อนส่งออกไปถึงมือผู้บริโภค	 และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพืชผักที่ส่งออกไปไม่มีสารเคมีใดๆ	 
ตกค้าง	ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน
	 3.	 โรงเรือนปลูกพืชผักแบบปิด	 เพื่อช่วยให้กลุ ่มเกษตรกรปลูกผักได้ตลอดทั้งป	ี 
สามารถควบคุมในเรื่องของโรคพืชและแมลง	 ที่อาจมากับอากาศ	 ท�าให้เกษตรกรสามารถ 
ปลูกพืชผักตามฤดูกาลได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
	 4.	 รถพรวนดิน	 เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการท�าเกษตร	 ท�าให้ประหยัดเวลาในการท�า 
แปลงผัก	และยังสามารถผสมดินกับมูลสัตว์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นายธีรสิทธิ์	บ�ารุงสุข
วัน เดือน ปีเกิด :	 19	มกราคม	พ.ศ.	2522
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนภูเขียว	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ :	 เลขที่	659	หมู่ที่	18	บ้านเชียงยืน	ต�าบลเชียงยืน	
	 	 อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ :	 08	8572	3890
Facebook  :		เพียรท�า	บ�ารุงสุข
ID Line  :		0885723890
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์82



	 เมื่อเราสามารถมีตลาดรองรับแล้ว	 การขยายผลต่อเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม	 โดยการเข้าหาผู้น�าชุมชน	 ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง	 
ได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจในการท�าเกษตรแบบปลอดสาร	 ได้รับฟังแนวทางการผลิตพืชผักปลอดสาร	 และมีด้านการตลาดที่รองรับ 
ผลผลิตอย่างแน่นอน	และเมื่อได้กลุ่มคนที่สนใจ	เราก็จะลงพื้นที่เพื่อช่วยดูแลให้ค�าปรึกษาขบวนการผลิต	ตั้งการเตรียมแปลงเพาะเมล็ด	 
จนถึงขั้นตอนการท�าน�้าหมักชีวภาพ	 ท�าสมุนไพรไล่แมลงใช้เอง	 เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 ปลอดสารเคมี	 และยังช่วยวางแผนในการผลิต 
พืชผักในแต่ละชนิดซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป	 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	 และจัดการรวมกลุ่ม	 “พืชผักสุขภาพ”	 
ของอ�าเภอ	ให้เป็นแปลงต้นแบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษา	และเข้าร่วมกลุ่มต่อไป

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : ท�าเกษตรอินทรีย์ที่ได้ใบรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร
 2.  การจัดการการผลิต :	ผลิตพืชผักตามฤดูกาล	ไม่ฝืนธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายในการผลิต
 3.  การจัดการด้านการตลาด :	 น�าเสนอขายสินค้าในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆ	 และยังส่งตรงถึงมือผู้บริโภค	 มีการน�าเสนอ 
ให้ลูกค้าเข้ามาชมกระบวนการผลิต	และสามารถเลือกเก็บผลผลิตได้ตามใจชอบ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการเกษตร	 ให้องค์ความรู้ด้านต่างๆ	 โดยการจัดอบรม	 และออกศึกษาดูงานจาก 
ผู้ที่ประสบความส�าเร็จ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

1. สิ่งที่มองเห็น คือ ควำมยั่งยืนในชีวิตแบบพอเพียง ตำมแนวพระรำชด�ำรัส
 ของรัชกำลที่ 9 และหลุดพ้นจำกวงจรมนุษย์เงินเดือนที่มีชีวิตไม่มั่นคง
2. ควำมสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำกับคนในครอบครัว 
3. กำรท�ำเกษตรอินทรีย์ สำมำรถช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภำพดีและปลอดภัย 
 ยังเป็นผู้ชี้น�ำพำเกษตรกรที่สนใจ ให้ค�ำแนะน�ำกำรปลูกพืชผัก
 แบบปลอดภัยได้อีกด้วย ซึ่งทุกวันนี้ผู้บริโภคหันมำใส่ใจสุขภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ท�ำให้ตลำดเกษตรอินทรีย์มีควำมต้องกำรพืชผักปลอดสำรมำกขึ้น
4. ท�ำให้เกิดรำยได้ประจ�ำวัน และเป็นอิสระในกำรด�ำเนินชีวิต
5. เมื่อเรำท�ำส�ำเร็จแล้ว ก็จะผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยกำร 
 รวมกลุ่ม และสร้ำงภำคีเครือข่ำยปลูกพืชผักอินทรีย์ต่อไป

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 83

สสก. ที ่ 4



ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดมุกดาหาร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี	และน�้าหมักชีวภาพ	เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง	สามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตได้	 โดยน�าทรัพยากรภายในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
เช่น	 ปุ๋ยอินทรีย์	 และน�้าหมักชีวภาพ	 ได้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร	 ซึ่งได้จาก 
ภายในฟาร์มทั้งสิ้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 ■	 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อสูบน�้ารดพืชพันธุ์ในแปลง
	 ■	 การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา	ในการป้องกันการเกิดโรคพืชจ�าพวกเชื้อรา
	 ■	 ใช้อุปกรณ์เครื่องปลูก	เพื่อใช้ทดแทนแรงงานหายาก	และมีจ�านวนจ�ากัด
	 ■	 ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพที่มีในพื้นที่	ได้แก่	มูลสัตว์	เปลือกผลไม้	หน่อกล้วย	 
หอยเชอรี่	จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
	 ■	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี	(อัตราส่วน	1	:	1)	สามารถเพิ่มผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุนี	สุพร
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2498
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด	ต�าบลผึ่งแดด	
	 	 อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่ :	 เลขที่	103	บ้านนาตะแบง	หมู่ที่	11	ต�าบลค�าป่าหลาย	
	 	 อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	49000
โทรศัพท์ :	 08	7722	9483
ID Line  :  0877229483
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์84



	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้	 เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.	 เครือข่าย	 ด้านพืช	 ด้านปศุสัตว์	 ด้านประมง	 
ด้านพัฒนาที่ดิน)	 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 และเป็น 
แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน	รวมทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด	

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต :	โดยการวิเคราะห์พื้นที่	วิเคราะห์ดิน	และวิเคราะห ์
สามารถของตนเองก่อนวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพและต้นทุนต�่า	
 2. การจัดการผลผลิต : มีการวางแผนการผลิตพืชที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับพื้นที่	 รวมทั้งการบริหารจัดการน�้า	 โดยขุดสระน�้า	 และร่องน�้า	 
เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี	
 3. การจัดการด้านการตลาด : จ�าหน่ายผลผลิตด้วยตัวเองภายในฟาร์ม	 
จ�าหน่ายในชุมชน	และเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการหาความรู้เพิ่มเติม	 โดยเข้าร่วมอบรมและร่วมโครงการของหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อน�ามาพัฒนาตนเอง 
อยู่ตลอดเวลา	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เดินตำมรอยเท้ำพ่อ น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรและกำรด�ำเนินชีวิต

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 85

สสก. ที ่ 4



ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดยโสธร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การลดต้นทุนการผลิต	 ด้วยการไถกลบแปลงก่อนการเพาะปลูก	 การปลูกพืชหมุนเวียน	 
การปรบัปรงุบ�ารงุดนิด้วยการใช้ปุย๋พชืสด	ปลกูพชืคลมุดนิ	การเลอืกใช้พนัธุท์ีด่	ีและคดัเกบ็พนัธุ ์
ใช้เอง	 การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพใช้เอง	 เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 การผลิต 
และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมศัตรูพืช	 จัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน	 
ใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่	 ให้ผลผลิตสูง	 ทนต่อโรค	 ตรงตามความต้องการของตลาด	 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงอายุที่เหมาะสม	และเน้นคุณภาพของผลผลิต

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การเพาะต้นกล้าเองสามารถลดต้นทุนการผลิตได้	 ร้อยละ	 30	 มีโรงเรือนส�าหรับ 
เพาะต้นกล้าพริกพันธุ์เพชรด�า	โดยการหยอดเมล็ดลงในหลุมถาดเพาะ	หลุมละประมาณ	2	-	3	เมล็ด	 
เมือ่ต้นกล้าเตบิโตได้ประมาณ	10	เซนตเิมตร	กจ็ะมกีารคดัเอาเฉพาะต้นทีม่คีวามสมบรูณ์แขง็แรง 
ไม่มีร่องรอยการท�าลายของศัตรูพืชไว้	 1	 -	 2	 ต้น	 ท�าให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ที่สุด	 น�าไปปลูก 
ในแปลงปลูก	จะช่วยลดต้นทุนในด้านการดูแล	ให้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์และมีคุณภาพ

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสาวปรชรส	บุญทศ
วัน เดือน ปีเกิด :	 25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2511
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยียโสธร
ที่อยู่ :	 เลขที่	47	หมู่ที่	7	ต�าบลหนองเป็ด	อ�าเภอเมืองยโสธร	
	 	 จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ :	 08	2157	3246
ID Line  :  0630397376
Facebook  :  เพลงรัก	จากใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2558

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์86



	 ■	 การศึกษาหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือ	ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต	และการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
	 ■	 การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ	และการศกึษาดงูานกบัหน่วยงานราชการหรอืองค์กรต่างๆ	เช่น	การเข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Famer)
	 ■	 การเป็นเกษตรกรต้นแบบที่น้อมน�าศาสตร์พระราชาเป็นแนวปฏิบัติในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	 ในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 ■	 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต�าบลหนองเป็ด	 การเป็นวิทยากร	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง	 Smart	 Famer	 
Young	Smart	Famer	และ	อกม.	ด้วยกัน

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : มีการปรับปรุงบ�ารุงดิน	โดยการไถกลบปุ๋ยพืชสด	เช่น	ปอเทือง	 
ถั่วพร้า	เป็นประจ�าทุกรอบการผลิต	และใช้ปุ๋ยคอก	(มูลโค-กระบือ)	ที่ผลิตในฟาร์มของตนเอง	 
ปลูกพืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 มันส�าปะหลัง	 สลับกับการปลูกพริก	 เพื่อลดปริมาณของแมลงศัตรูพืช	 
ตรวจวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน	เป็นประจ�าทุก	6	เดือน	ให้น�้าด้วยระบบน�้าหยด	เพื่อเป็น 
การอนุรักษ์น�้าและวัชพืชก็จะขึ้นได้น้อย	 ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ	60	 -	 80	 เซนติเมตร	 
เพื่อให้สามารถแผ่กิ่งได้เต็มที่ส่งผลให้พริกมีผลดก	
 2. การจัดการผลผลิต : ใช้แรงงานคนในการเก็บผลผลิต	 โดยผู้เก็บผลผลิตต้องปฏิบัติ 
ตามค�าแนะน�าของเจ้าของฟาร์มอย่างเคร่งครัด	 โดยการคัดเลือกผลที่สมบูรณ์สีแดงสด 
ไม่มีร่องรอยของแมลงศัตรูพืช	 ผลผลิตที่เก็บได้จะน�ามาคัดแยกและเก็บพักที่โรงเก็บผลผลิต	 
ส�าหรับผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานจะน�าไปท�าลายทิ้งทั้งหมด	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
ศัตรูพืช
 3. การจัดการด้านการตลาด : วางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดให้พอเพียง 
กับความต้องการของผู้ซื้อ	และสืบค้นราคาจากผู้รับซื้อเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	และเพิ่มช่องทาง 
การจ�าหน่าย	 เพื่อเพิ่มอ�านาจการต่อรองราคา	 วางแผนการแปรรูปพริกในรูปแบบผลิตภัณฑ ์
ที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีการแปรรูปที่ไม่ซับซ้อน	 สามารถใช้แรงงานที่มีอยู ่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	 และ 
หน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 Smart	 Farmer	 ศพก.	 แปลงใหญ่	 เป็นสมาชิก	 ศบกต.	 สมาชิก	
ศพก.	 แปลงใหญ่	 ศจช.	 ศดปช.	 มีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย	 สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
กับเกษตรกรในพื้นที่ได้หลายกลุ่ม	และถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ที่มีไปสู่เพื่อนเกษตรกร

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

กำรน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
มำปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน

ด้วยกำรรวมกลุ่ม และกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัย
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การน�ายีสต์	มาใช้ในการหมักมันส�าปะหลัง	เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา

 ■	 การท�ามันส�าปะหลังหมักยีสต์	เพื่อใช้เลี้ยงปลาดุก	โดยมีวัสดุอุปกรณ์	ดังนี้	

	 	 1.	ขี้แป้งมันส�าปะหลัง		 500		 กิโลกรัม		 2.	ยีสต์		 1		 กิโลกรัม	

	 	 3.	กากน�้าตาล	 20		 กิโลกรัม	 4.	น�้าตาลทรายแดง		 10		 กิโลกรัม	

	 	 5.	ไข่แดง		 1		 ฟอง		 6.	ยูเรีย	 10		 กิโลกรัม

ผสมให้เข้ากันหมักไว้	 14	วัน	 ได้โปรตีน	12	 เปอร์เซ็นต์	หลังจากนั้นน�ามาผสมโครงไก่อัตราส่วน	2	ต่อ	1	 

ให้อาหารปลาดุกเช้าเย็น

	 	 ปลาดุกอายุ	1	เดือน	ถึง	2	เดือน	ให้อาหาร	20	กิโลกรัมต่อ	10,000	ตัว/วัน

	 	 ปลาดุกอายุ	3	เดือน	ให้อาหาร	30	กิโลกรัมต่อ	10,000	ตัว/วัน

	 	 ผลผลิตที่ได้	1,200	กิโลกรัม	ราคา	55	บาท	คิดเป็นเงิน	66,000	บาทต่อปลา	10,000	ตัว	 

สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการซื้ออาหารส�าเร็จได้ประมาณ	50%

	 ■	 เลี้ยงหมู	 20	 ตัว	 โดยใช้มันส�าปะหลังตากแห้งบดผสมกับร�าหยาบในอัตราส่วน	 20	 กิโลกรัม 

ต่อ	10	กิโลกรัม	อาหารส�าเร็จ	4	กิโลกรัม	ลดต้นทุนการผลิตได้	50	%	

	 ■	 เลี้ยงไก่ไข่	30	ตัว	วัสดุข้าวเปลือกบด/หญ้าเนเปียร์สับ/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/วิตามิน	อัตราส่วน	 

2	กิโลกรัม	/	2	กิโลเมตร	/	1	กิโลกรัม	/	1	ช้อนโต๊ะ	ให้เช้าเย็นสามารถลดต้นทุนการผลิต	50%

	 ■	 โคแม่พันธุ์	 5	ตัว	 เลี้ยงโดยปลูกหญ้าเนเปียร์	5	 ไร่	การผสมอาหารใช้	ร�า/หญ้าเนเปียร์สับ/ 

มันบด/ยิสต์	ท�าให้การเจริญเติบโตดีขึ้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวิริยาทร	สกุลพิมพ์สี
วัน เดือน ปีเกิด :	 11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2522
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
ที่อยู่ :	 เลขที่	95	หมู่ที่	13	ต�าบลสระนกแก้ว	อ�าเภอโพนทอง	
	 	 จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ :	 08	7168	5702
email  : 	wiriyathron.pim	gmail.com	
ID LINE  :		0652295115
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	พ.ศ.	2556

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์88



	 ■	 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน	Smart	Farmer	ระดับจังหวัด	

	 ■	 เป็นศูนย์เครือข่าย	ศพก.	อ�าเภอโพนทอง

	 ■	 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต�าบลสระนกแก้ว

	 ■	 จัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรของหน่วยงานภาคราชการ

	 ■	 เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน	และฝึกอบรมอาชีพเกษตรแก่ผู้สนใจอาชีพด้านการเกษตร

■

 ■	 ปลูกสับปะรด	 5	 ไร ่	 ปลูกสับปะรดอินทรีย ์ไม่ใช้สารเคมี	 โดยมีวิธีการเพิ่มผลผลิต 

จากน�้าเลี้ยงปลาดุกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี	ใช้ปุ๋ยคอกจากการเลี้ยงวัวแม่พันธ์ุ	ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน�้าหมักชีวภาพ 

ในแปลงสับปะรดท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม	20	%	สามารถลดต้นทุนการผลิตได้	20	%	ปลูกหญ้าเนเปียร์	 

5	ไร่	ปลูกมันส�าปะหลัง	30	ไร่

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.		การน�ายีสต์	 มาใช้ในการหมักมันส�าปะหลัง	 เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา	สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต ์

โปรตีน	ให้กับมันส�าปะหลัง	และสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารปลาได้	20	%

	 2.		การน�าโซล่าเซลล์	 (พลังงานแสงอาทิตย์)	 มาปรับใช้ในการดูดน�้าใต้ดิน	 เพื่อมาใช้ในกิจการ 

ของฟาร์ม	และใช้ในการเลี้ยงปลาดุก

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : มีการผลิตที่ครบวงจร	 ทั้งในด้านพืช	 ปศุสัตว์	 และประมง	 ตลอดทั้ง 

มีการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากฟาร์ม	โดยทุกกิจกรรมมีการเกื้อกูลกันทุกกิจกรรม

 2. การจัดการผลผลิต : มีการน�าแผนการผลิตรายบุคคล	 IFPP	 มาปรับใช้ในการผลิต	 

โดยมีการติดต่อตลาด	 ผู้บริโภคก่อนลงมือผลิต	 ทั้งนี้มีแผนส�ารองในการจัดการผลผลิตที่เหลือใช้จากฟาร์ม	 

การท�าน�้าพริกปลาดุกฟู	 จากปลาดุกที่ถูกคัดขนาดออกจากการจ�าหน่ายทั่วไป	 เช่น	 ตัวใหญ่เกินไป	 หรือ	

เล็กเกินไป

 3. การจดัการด้านการตลาด : มกีารวางแผนการผลติ	ตามค�าสัง่ของผูบ้ริโภค	โดยจะมีก�าลงัการผลติ 

ที่เกินความต้องการของลูกค้าที่ติดต่อไว้	 10%	 ของก�าลังการผลิต	 เน่ืองจากใช้ในการจ�าหน่ายเอง 

ในตลาดประชารัฐระดับอ�าเภอ	

การแสวงหาองคค์วามรูใ้นการประกอบอาชพีและการเชือ่มโยงเครอืขา่ย
	 ■	 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ/ภาคเอกชน/น�ามาทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง

	 ■	 การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้	YouTube,	LINE	กลุ่ม

	 ■	 ทัศนะศึกษาดูงานจากกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ประสบผลส�าเร็จ	 ทดลองปฏิบัติจริง	 โดยน�า 

ความรู้ที่ได้มาจากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ในฟาร์ม

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

■ มีควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
 พอเพียงของในหลวงรัชกำลที่ 9
■ ขยำยผลองค์ควำมรู้ และแนวทำงปฏิบัติที่ประสบผลส�ำเร็จสู่เกษตรกร
 ผู้ที่สนใจ และเมื่อมีวิธีกำรแนวทำงที่ประสบผลส�ำเร็จ จะเป็นผู้ถ่ำยทอด 
 สู่เกษตรกรทั่วไป (เกษตรกรที่พร้อมจะรับองค์ควำมรู้)  
 ให้ประสบผลส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสกลนคร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์	 สามารถน�าไปท�าแก๊สหุงต้ม	 
การให้น�้าพืช	โดยระบบน�้าหยด

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
		 การใช้วัสดุจากผลผลิต	 ท�าการเกษตรที่เกื้อกูลกัน	 ทั้งการปลูกพืช	 
เลี้ยงสัตว์	และประมง	ท�าให้ลดการใช้สารเคมี	ดีต่อสุขภาพ	ช่วยลดรายจ่าย	 
และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	 รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	และประหยัดพลังงาน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายละยอม	ทัศมี
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	สิงหาคม	พ.ศ.	2503
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ที่อยู่ :	 เลขที่	43	หมู่ที่	13	ต�าบลปลาโหล	อ�าเภอวาริชภูมิ	
	 	 จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ :	 08	6220	5488
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์90



	 เป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านการท�าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 
เป็นจุดเรียนรู้	 และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 
ให้กับชุมชน	ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : การผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน	 GAP	 
(Good	 Agricultural	 Practices)	 และการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 
มีความเกื้อกูลกัน	ทั้งการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 และประมง	 วางแผนการปลูกพืช
ในแต่ละฤดูให้เหมาะสม	
 2.  การจัดการผลผลิต : เน้นพืชอาหารเป็นหลัก	 ผลผลิตแบบสด	 
มีผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี	ตามความต้องการของผู้บริโภค 
 3.  การจัดการด้านการตลาด : การจ�าหน่ายลูกค้าหรือบริษัท 
มารับซื้อเองในแปลงปลูก	 โดยการโทรติดต่อประสานงาน	 และจ�าหน่าย 
ที่ตลาดในชุมชน	มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เป ็นศูนย ์ เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้า เกษตร	 
(ศพก.เครือข่าย)	 ประจ�าต�าบลค�าบ่อ	 การฝึกอบรมด้านการเกษตร	 การศึกษา 
ดูงานจากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส�าเร็จ	 และประสานงานกับ 
หน่วยงานต่างๆ	ในชุมชน	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�ำกำรเกษตรตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษกิจพอเพียง  
และเป็นต้นแบบให้กับชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดหนองคาย

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
		 ระยะเวลาในการท�าการเกษตรที่ผ่านมานั้น	เป็นการท�าเกษตรแบบเชิงเดี่ยว	ท�าตามกระแสนิยม 

พ่อค้าจะเป็นผู้ก�าหนดราคา	 ซึ่งแต่เดิมพื้นที่สวนส่วนใหญ่ปลูกยางพารา	 แต่พอราคายางพาราตกต�่า 

กลายเป็นว่ามะนาวที่พึ่งปลูกไม่นานกลับให้ผลผลิตและท�าก�าไรดีกว่า	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายพื้นที่

ปลูกมะนาวแทนยางพารา	 อีกทั้งมะนาวเป็นผลไม้ที่ไม่ว่าคนไทยหรือหลายๆ	 ประเทศในเอเชีย	 น�ามาใช้ 

ในการประกอบอาหารทั้งคาวหวาน	 และยังมีความต้องการใช้เป็นจ�านวนมาก	 บางช่วงท�าให้ผลผลิต 

ขาดตลาดท�าให้มีราคาแพง	 ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวนอกฤดูได้เป็นอย่างดี	 

ทั้งยังสามารถจ�าหน่ายกิ่งพันธุ ์	 และแปรรูปเป็นอาหารเครื่องดื่มได้หลากหลายชนิด	 เป็นที่ต้องการ 

ของตลาดมาก	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■		มะนาวที่ปลูกและจ�าหน่ายในสวน	 คือ	 มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร	 ปลูกในบ่อซีเมนต์	 จ�านวน	 

1,300	 ต้น	 เพื่อบังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลส�าหรับจ�าหน่ายในช่วงมะนาวมีราคาแพง	และส่วนหนึ่ง 

ให้ออกผลผลิตตลอดทั้งปี	 เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นเครื่องด่ืม	ท�าให้สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้ตลอดทั้งป	ี 

โดยที่เราเป็นผู้ก�าหนดราคาเอง	ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

 ■		การให้น�้าในสวนมะนาวใช้แบบระบบสปริงเกอร์	เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน

ชื่อ-นามสกุล :	 เรืออากาศตรี	พัฒน์	ธรรมวงศา
วัน เดือน ปีเกิด :	 23	กันยายน	พ.ศ.	2500
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนพานพร้าว
ที่อยู่ :	 เลขที่	34	บ้านโคกบุญสนอง	หมู่ที่	11	ต�าบลโพนทอง	
	 	 อ�าเภอโพธิ์ตาก	จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ :	 08	1057	9781
ID LINE  : 	0810579781	
Facebook  : 	เกษตรตามอ�าเภอใจ	และมะนาวน�า้ผึ้งเกล็ดหิมะ
Facebook fanpage :	 สวนมะนาวเกษตรตามอ�าเภอใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์92



 ■		 Smart	Farmer	ต้นแบบจังหวัดหนองคาย

 ■		 ที่ปรึกษา	Young	Smart	Farmer	จังหวัดหนองคาย

 ■		 ประธานสหกรณ์จิตรักษ์วิถีพอเพียง

 ■		 หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะนาว	อ�าเภอโพธิ์ตาก	จังหวัดหนองคาย

 ■		 กรรมการสภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย	การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ■		 กรรมการเครือข่ายธุรกิจจังหวัดหนองคาย	Bizclub	NongKhai

 ■		 ผู้ทรงคุณวุฒิวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหนองคาย

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : 
  ■  เลือกวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่	 เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นที่ดินเสื่อมโทรม	 ปลูกพืชหลายชนิด 
ไม่ค่อยจะได้ผล	จงึปรบัเปลีย่นมาปลกูมะนาวในบ่อซเีมนต์	โดยมกีารปรบัปรงุดินด้วยปุย๋คอกและวสัดบุ�ารงุดนิ	ก่อนปลกู	
  ■		ขุดบ่อกักเก็บน�้าขนาด	2	ไร่	เพื่อเลี้ยงปลา	และใช้น�้าเพื่อการเกษตร
  ■		ขุดบ่อบาดาล	เพื่อใช้ในการอุปโภค	บริโภค	
  ■		เลี้ยงหมูหลุม	เพื่อน�ามูลมาใช้เป็นปุ๋ยในสวน
  ■		มีการปฏิบัติตามหลักการเกษตรที่ดี	 ค�านึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้บริโภค	 หลีกเลี่ยง 
การใช้สารเคมี	การก�าจดัวชัพชืในแปลงใช้วธิกีารตดั	เพือ่ให้ย่อยสลายเป็นปุย๋พชืสดบ�ารงุดนิ	ใช้ปุย๋หมกั	ปุย๋มลูไส้เดอืน	 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	มีการผลิตน�้าหมักชีวภาพ	น�้าหมักสมุนไพรไล่แมลงไว้ใช้เอง	เพื่อลดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	
  2. การจัดการผลผลิต : 
  ■		ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์	จ�านวน	1,800	ต้น	แบ่งเป็นแบบปิดพื้นบ่อเพื่อให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาล	จ�าหน่ายในช่วงมะนาวมีราคาดี	และแบบปลูก
ในบ่อลงดินเพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี	ส�าหรับใช้ในการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ท�าให้มีรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี
  ■		น�ามะนาวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ได้แก่	 น�้ามะนาวสดผสมน�้าผึ้ง,	 น�้ามะนาวผสมน�้าผึ้งเกล็ดหิมะ,	 มะนาวอบน�้าผึ้ง,	 แยมมะนาว,	 
และมะนาวดองน�้าผึ้ง	ฯลฯ	
 3. การจัดการด้านการตลาด 
  ■		มีการขยายและจ�าหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาว	 และไม้อื่นๆ	 เช่น	 เพกาต้นเต้ีย	 ชะอม	 ผักหวาน	 ฯลฯ	 ซึ่งนอกจากผู้สนใจที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมสวน 
จะได้รับความรู้	ยังสามารถซื้อต้นพันธุ์กลับไปปลูกที่บ้านได้อีกด้วย	
  ■		ผลิตภัณฑ์แปรรูป	 เช่น	 มะนาวดองน�้าผึ้ง	 แยมมะนาว	 มะนาวอบน�้าผึ้ง	 และน�้ามะนาวผสมน�้าผึ้งเกล็ดหิมะ	 มีทั้งแบบแก้วเล็กและแก้วใหญ่	 
หลากหลายรสชาติ	เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความพอใจเป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้น

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 ■		เรียนรู้การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์	 โดยใช้วิธีการปิดพื้นบ่อ	 เป็นวิธีการที่สามารถท�าให้มะนาวออกนอกฤดูได้ง่ายกว่าวิธีอ่ืน	 เพื่อจะได้มีผลผลิต 
ออกจ�าหน่ายในช่วงเดือน	มีนาคม	–	เมษายน	ของทุกปี	ซึ่งมะนาวจะมีราคาสูง
 ■		เรียนรู้การปรับปรุงดินที่เหมาะกับการปลูกมะนาว	และการบริหารจัดการดูแลทุกขั้นตอน
 ■		เรียนรู้โรคและศัตรูต่างๆ	พร้อมทั้งวิธีการป้องกันก�าจัด	โดยการใช้สารชีวภัณฑ์และสมุนไพรธรรมชาติ
 ■		เรียนรู้การขยายพันธุ์มะนาวด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 การตอนกิ่ง	 การติดตา	 การช�ากิ่ง	 และล่าสุดมีการน�าใบมะนาวมาปักช�า	 ซึ่งได้ผลดีแต่ใช้เวลา 
นานกว่าขั้นตอนทั่วไป
 ■		จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย	 แนะน�า	 ให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกรผู้สนใจทั้งในอ�าเภอโพธิ์ตาก	 จังหวัดหนองคาย	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ปลูกมะนาวเพื่อใช้เป็น 
วัตถุดิบ	ส�าหรับด�าเนินการแปรรูปหรือเป็นจุดรวบรวมมะนาวเตรียมจ�าหน่ายเข้าสู่ตลาดต่อไป

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ให้ครอบครัว และคนในชุมชน ให้มีรำยได้  
ทุกคนอยู่บ้ำนช่วยกันท�ำงำนพร้อมหน้ำพร้อมตำ ครอบครัวอบอุ่น  

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิต อันเป็นพื้นฐำนให้สังคมเข้มแข็ง 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุดรธานี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 ■		การน�าเทคโนโลยีการผลิตด้านการผลิตปุ๋ยน�้าหมักอินทรีย์	ปุ๋ยหมักอินทรีย์	 โดยการน�าเศษวัสดุทางการเกษตร 
ทีมี่มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	เช่น	การน�าผลไม้ท่ีเน่าเสยี/ท่ีถกูสตัว์กดักนิไม่สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้	หรือเศษอาหาร	ซากสตัว์	 
มาท�าเป็นปุ๋ยน�้าหมักอินทรีย์โดยใช้หัวเชื้อ	พด.	2	และเศษใบไม้	เศษฟาง	หญ้า	มาท�าเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์	โดยใช้หัวเชื้อ	พด.	1	
 ■		มีการน�านวัตกรรมการผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพใช้เองในครัวเรือน	 โดยการท�าบ่อก๊าซจากมูลสัตว์	 เศษอาหาร	 
ซากสัตว์	 เศษผลไม้	 ที่มีการย่อยสลายเร็ว	 ช่วยเพิ่มมูลค่าขยะของเสียในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยน�้าท่ีเหลือจาก 
การหมักก๊าซ	น�ามาใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงพืชได้เป็นอย่างดี
 ■		การน�าเทคโนโลยีการผลิต	 ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช	 โดยการผลิตไตรโคเดอร์มาใช้เอง	 โดยน�าไปฉีด 
พืชผักสวนครัว	พืชไร่	และไม้ผล	โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอหนองแสง
 ■		การน�าเทคโนโลยีการผลิต	 ด้านการขยายพันธุ์พืช	 มาใช้ในสวนไม้ผล/พืชผัก/พืชไร่	 เช่น	 การตัดแต่งกิ่งไม้ผล	 
การตัดต่อกิ่ง	 เสียบยอดพืช	 ติดตา	 ปักช�าควบแน่น	 การตอนกิ่ง	 เสริมราก	 และการทดลอง	 นอกจากนี้ได้น�าความรู้มาใช้	 
เช่น	การใช้ผงชูรส	กะปิ	เอ็มร้อยห้าสิบ	มาใช่ร่วมในการเร่งราก	เป็นต้น
 ■		การน�าวิธีการตรวจดิน	 มาใช้ตรวจดินสม�่าเสมอ	 ท�าให้ทราบและแก้ไขปัญหาเรื่องดินได้ทัน	 และมีการน�า 
เทคโนโลยีการผลิต	ด้านการปรับปรุงบ�ารุงดินมาใช้	คือ	การน�าพืชปุ๋ยสด	ได้แก่	ปอเทือง	มาใช้ในการปรับปรุงบ�ารุงดินในแปลง 
พืชไร่	และผลิตเก็บเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจ�าหน่ายและใช้เองด้วย
 ■		มีการจัดท�าแผนการผลิตของพืชแต่ละชนิด	ท�าให้เกิดรายได้ให้แก่ครัวเรือนตลอดทั้งปี

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■		การน�าเทคโนโลยีการผลิตด้านการผลิตปุ๋ยน�้าหมักอินทรีย์	 ปุ๋ยหมักอินทรีย์	 ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก	 
เพราะสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี	 จากเดิมใช้ปุ๋ยเคมี	 50	 กิโลกรัม/ไร่	 คิดเป็นเงิน	 800	 บาท/ไร่	 ในปัจจุบัน	 ใช้ปุ๋ยเคม	ี 
10	กิโลกรัม/ไร่	คิดเป็นเงิน	160	บาทต่อไร่	ซึ่งลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้ถึง	80	%
 ■  การน�าวิธีการตรวจดิน	และใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบ�ารุงดิน	ช่วยในเรื่องรักษาคุณภาพของดินเพิ่มอินทรีย์วัตถ ุ
ในดิน	 ท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม	 ซ่ึงถือว่าเป็นการรักษาทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญในการประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร

ชื่อ-นามสกุล :	 นายพิทักษ์	ทัพอาสา
วัน เดือน ปีเกิด :	 5	ธันวาคม	พ.ศ.	2505
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
ที่อยู่ :	 เลขที่	138	บ้านแสงทอง	หมู่ที่	6	ต�าบลหนองแสง	
	 	 อ�าเภอหนองแสง	จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ :	 08	5745	0072
Facebook  :		นายพิทักษ์	ทัพอาสา	
ID Line  : 	0857450072
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์94



■

 ■		มีการน�านวัตกรรมการผลิตพลังงานก๊าซใช้เอง	 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 เป็นการช่วยชาติ
ประหยัดพลังงาน	 รวมถึงการน�าเศษวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และลดการเผาขยะ	 ท�าให้ช่วยลด 
การเกิดมลภาวะทางอากาศด้วย
 ■		การน�าเทคโนโลยีการผลิต	 ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช	 โดยการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา	 และ 
สารชีวภัณฑ์	ท�าให้ลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า	ลดต้นทุนเรื่องการใช้สารเคมี	ยกระดับมาตรฐานผลผลิต
สินค้าเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
 ■	 การน�าเทคโนโลยีการผลิต	 ด้านการขยายพันธุ์พืช	 โดยการน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 มาใช้	 และสามารถ 
ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง	 ท�าให้ลดต้นทุนด้านแรงงาน	 และยังสามารถขยายพันธุ์พืชจ�าหน่ายเป็นการเพิ่มรายได ้
ให้แก่ครัวเรือนได้	เช่น	ต้นพันธุ์ไผ่จิมซุง	และต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว
 ■	 มีการจัดท�าแผนการผลิต	 ท�าให้ได้ผลผลิตตรงความต้องการของตลาด	 ท�าให้มีรายได้ตลอดทั้งปี	 
จากเดิมมีรายได้จากการท�าไร่เพียงปีละครั้ง	 ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี	 และท�าให้เกิดการบริหารจัดการ
ด้านบัญชีครัวเรือนได้อย่างเป็นระบบ	

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : มีการจัดท�าแผนและวางแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด	ให้มีผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ	 
มีการสับเปลี่ยนการปลูกพืชตามช่วงฤดูกาล	 เพื่อตัดวงจรโรคและแมลง	 รวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
ตลอดทั้งปี	 มีความกล้าคิดกล้าทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ตามค�าแนะน�าของหน่วยงานราชการ	 กล้าปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
เพื่อพัฒนาการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 และมีความเสียสละเวลาเข้าร่วมศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ
 2.  การจัดการผลผลิต : มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต�่า	เช่น	การแปรรูป 
หน่อไม้สดเป็นหน่อไม้ดอง	 หน่อไม้สดใส่ถุงไล่อากาศ	 เพื่อเป็นการถนอมอาหาร	 เก็บไว้จ�าหน่ายได้	 การแปรรูปอ้อยคั้นน�้า	 เป็นน�้าอ้อยสด	 และน�้าตาลอ้อย	 ปัจจุบันมีการจัดตั้ง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�้าอ้อยสดแสงทอง	
 3. การจัดการด้านการตลาด : มีการศึกษาตลาดของชุมชน	 ว่าในแต่ละฤดูตลาดมีความต้องการพืชผลทางการเกษตรชนิดใด	 ศึกษาราคาของผลผลิตทางการเกษตร 
และวางแผนการแปรรูปจ�าหน่ายในตลาดภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง	 มีการน�าสินค้าไปร่วมออกจ�าหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ	 ที่ทางหน่วยงานราชการจัดขึ้น	 เพื่อเป็น 
การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ตนเองมี	 มีการลงรูปผลิตผลทางการเกษตรและการได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในช่องทาง	 Facebook	 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและสร้างความ 
น่าเชื่อถือในสินค้าของตนเอง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 ■	 ศึกษาดูงานกับ	ศพก.	เครือข่าย	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้มาพัฒนาปรับปรุงต่อยอด	และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัสดุหรือต้นทุนทางธรรมชาติที่เรามี
 ■	 การเข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร	 ที่ทางส่วนราชการจัดขึ้น	 เช่น	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ศพก.	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เร่ือง	 Smart	 Farmer	 
ของหน่วยงานส�านักงานเกษตรอ�าเภอหนองแสง	/	กศน.	/	ธกส.
 ■	 เข้าร่วมอบรม	เรียนรู้	เรื่อง	การจัดบริหารจัดการศัตรูพืช,	การขยายพันธุ์พืช,	การจัดท�าแผน,	การจัดท�าบัญชีครัวเรือน,	การตลาด	และการตลาดสินค้าออนไลน์
 ■	 การเข้าร่วมอบรมกลุ่มเครือข่าย	Smart	Farmer	แลกเปลี่ยนความรู้และสินค้าเกษตรกับเครือข่ายจังหวัดอื่นๆ	
 ■	 การศึกษาจาก	Internet	และ	Youtube

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

■  เพื่อให้ครอบครัวพอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้ มีรำยได้ตลอดทั้งปี
■  เพื่อเป็น Smart Farmer ต้นแบบให้แก่ชุมชน และเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำง 
 อำชีพเกษตรกรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
■  เพ่ือเป็นศนูย์กลำงชมุชนในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้แก่เกษตรกรในชมุชนของตนเอง 
 และชุมชนใกล้เคียง
■  เพื่อเป็นต้นแบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกรภำยในชุมชน 
 และบุคคลที่ต้องกำรเรียนรู้

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 ■ เป็นประธาน	ศพก.	 เครือข่ายต�าบลหนองแสง	มีการจัดตั้ง	 ศพก.	 เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้	 จุดดูงานของเกษตรกรและนักเรียนในชุมชนหนองแสง	 และชุมชนใกล้เคียง	 
ในด้านการท�าเกษตรผสมผสาน	ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านการขยายพันธุ์พืช	การบริหารจัดการศัตรูพืช	การท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยน�้าหมักอินทรีย์
 ■	 เป็นวิทยากรประจ�า	ศพก.	และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	ประจ�าต�าบลหนองแสง	อ�าเภอหนองแสง	จังหวัดอุดรธานี
 ■	 การรวมกลุ่มเกษตร	 จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนน�้าอ้อยสดแสงทอง	 เพื่อรวมกลุ่มผลิตสินค้า	 และซ้ือปัจจัยการผลิต	 เพื่อแก้ปัญหาราคาอ้อยโรงงานตกต�่า	 และผู้บริโภค 
ได้อาหารที่ปลอดภัย
 ■	 เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน	และช่วยสอนเกษตรกรในเรื่องการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 95
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ด้านเกษตรผสมผสาน

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ดา้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยกีารผลติ หรอืมกีารปรบัปรงุวธิกีารผลติ
	 การน�าวิธีการจัดท�าแผนการผลิตรายบุคคล	(IFPP)	เข้ามาช่วยวางแผนการด�าเนินกิจกรรมการผลิต 

ในแต่ละส่วนให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 โดยการแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	 30:30:30:10	 

ประกอบด้วย

 ■	 กิจกรรมด้านปศุสัตว์	ได้แก่	การเลี้ยงหมูหลุม,	การเลี้ยงโค	กระบือ,	การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

 ■	 กิจกรรมด้านประมง	 ได้แก่	 การเลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติ,	 การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์,	 

การเลี้ยงกบ

 ■	 กิจกรรมการปลูกพืช	ได้แก่	ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก	เพื่อบริโภคในครัวเรือน	และมีการเปลี่ยน 

พันธุ ์ข้าวทุก	 3-5	 ปี	 เพื่อป้องกันการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด	 และปลูกผักสวนครัว	 ได้แก	่ 

ผักอีหล�่า,	ชะอม,	พริกขาวแซง,	พริกไทย

	 นอกจากนี้ยังน�ามูลสัตว์มาท�าปุ๋ยหมัก	 โดยผสมร่วมกับจอกแหนที่ได้จากบ่อเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ	 

การท�าน�้าหมักชีวภาพ	 การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้ในครัวเรือน	 การขยายพันธุ ์พริกไทย 

เพื่อจ�าหน่าย	 ซึ่งก�าหนดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดรายได้แบบรายวัน	 รายเดือน	 รายปี	 สร้างรายได้ให้ครอบครัว 

ได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยอาศัยแรงงานจากสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด	 4	 คน	 ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมการผลิต 

โดยใช้เวลาที่ว่างจากงานประจ�า

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การน�า	 IFPP	 มาใช้วางแผนการผลิตสามารถก�าหนดทิศทางทั้งด้านการผลิตและการตลาด	 

โดยยึดการตลาดน�าการผลิต	 แม้ว่าตลาดจะอยู่ในชุมชนหรือมีแม่ค้าคนกลางมารับผลผลิตไปขายต่อก็ตาม	 

ก็ยังสามารถก�าหนดช่วงที่จะขายผลผลิตให้ได้ราคาสูงกว่าปกติ	โดยที่ไม่มีค่าขนส่ง

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสกลกิจ	วงค์พรมมา
วัน เดือน ปีเกิด :	 9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2516
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
ที่อยู่ :	 เลขที่	18	บ้านค�ากลางใหม่	หมู่ที่	6	ต�าบลบุ่งไหม	
	 	 อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ :	 09	4360	6614
Facebook  :  สกลกิจ	วงค์พรมมา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2557

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์96



	 1.		แบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้กิน	และกลับมาซื้อในภายหลัง

	 2.	 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรกับทุกหน่วยงาน

	 3.	 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่คนในชุมชน

	 4.	 เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 5.	ศึกษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบในชุมชนใกล้เคียง	และแลกเปลี่ยนวิธีการด�าเนินกิจกรรม	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมที่ด�าเนินการ

	 6.	 เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้	เพื่อศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรที่สนใจ

■

	 1.	สัตว์ที่เลี้ยงสามารถน�ามูลสัตว์มาท�าปุ๋ยหมักร่วมกับจอกแหน	 ปริมาณ	 9,000	 กิโลกรัมต่อป	ี 

เป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยที่ต้องซื้อจากภายนอก	ถึง	45,000	บาทต่อปี

	 2.		ผลิตข้าวพันธุ์ดีได้ในปริมาณ	450	กิโลกรัมต่อไร่	สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด	โดยมีโรงสีเป็นของตนเอง	 

ท�าให้สามารถน�าผลิตภัณฑ์ในส่วนต่างๆ	 จากการสีข้าวมาใช้เป็นทั้งอาหารสัตว์	 เช่น	 ร�า	 ปลายข้าว	 และแกลบ	 

สามารถจ�าหน่ายและน�าไปปรับปรุงบ�ารุงดินได้ย่างดี	

	 3.	ผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวสามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปี	 ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค	 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัว

	 4.	พัฒนาพื้นที่ให้เป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงาน	และเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : การวางแผนการผลิต,	การบริหารจัดการพื้นที่,	การท�าบัญชีฟาร์ม

 2.  การจัดการผลผลิต : ผลผลิตที่ได้เป็นแบบเกษตรอินทรีย์	 สามารถตอบสนองกับความต้องการ 

ของผู้บริโภค	เก็บขายและสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

 3.  การจัดการด้านการตลาด : ใช้ตลาดน�าการผลิต	ก�าหนดการผลิตในช่วงที่มีราคาสูง	ผลผลิตที่ผลิต 

มีตลาดรองรับแน่นอน	ทั้งในชุมชน	ชุมชนใกล้เคียง	และแม่ค้าคนกลางมารับผลผลิตที่ได้จากฟาร์ม	รวมทั้งการท�า 

บัญชีฟาร์ม

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	 เข้าร่วมอบรม	และเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

	 2.		ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีจากอินเตอร์เน็ต

	 3.		สมัครเข้ารับการตรวจประเมินด้านเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกับเครือข่าย 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

1. รักและศรัทธำในอำชีพเกษตรกรรม 
2.  ยึดหลักตำมศำสตร์พระรำชำในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 และตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง 
3.  สร้ำงอำหำรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก่อให้มีรำยได้ตลอดปี สำมำรถเลี้ยงดู 
 สมำชิกในครอบครัวให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรผู้สนใจ ทั้งในและนอกชุมชน เข้ำมำเรียนรู้วิธีกำรลด 
 ต้นทุนกำรผลิต กำรสร้ำงควำมสำมัคคีของสมำชิกในครอบครัว กำรรู้จักแบ่งหน้ำที่ 
 รับผิดชอบ เพื่อผลิตอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรเคมีท�ำให้ผู้บริโภคมีสุขภำพที่ดี  
 เมื่อสุขภำพกำยดี สุขภำพจิตที่ดีก็ตำมมำ
5. กำรพัฒนำฟำร์มให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม และยังเป็นกำรช่วยเพิ่ม 
 พื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชำติ คืนควำมอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม
6. ด�ำรงชีวิตด้วยควำมระมัดระวัง รู้จักประหยัดอดออมและเห็นควำมส�ำคัญ 
 กับกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม กำรวำงแผนกำรผลิต และกำรท�ำบัญชีฟำร์ม

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครพนม

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาตามหลักวิชาการ	 ในตอนแรกใช้ตอน 
คลุกเมล็ดพันธุ์	 ต่อมาภายหลังปรับเป็นการใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจาก 
ข้าวงอก	มีการตรวจคัดพันธุ์ปนข้าวทุกฤดูกาลผลิต

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	การลดต้นทุนการผลิต	 โดยผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ดีใช้เอง 
และขยายผลสู่การจ�าหน่าย
	 2.		การผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง	สู่ตลาดผู้บริโภค
	 3.		การจัดการดินและปุ ๋ยอย ่างมีประสิทธิภาพ	 ส ่งผลให ้ดิน 
มีธาตุอาหารพืชที่อุดมสมบูรณ์

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : ส่งตรวจคุณภาพผลผลิตข้าวอินทรีย์	 
และเมล็ดพันธุ ์ข ้าวทุกฤดูกาลผลิต	 ทั้งของตนเองและควบคุมคุณภาพ 
ในระดับกลุ่ม	ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุนทร	แสนปากดี
วัน เดือน ปีเกิด :	 24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2498
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	สาขาอิเล็คทรอนิกส์
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ	กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :	 เลขที่	45	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านแก้ง	อ�าเภอนาแก	
	 	 จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ :	 06	1051	3057
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■		 เป็นศูนย์เครือข่าย	ศพก.	อ�าเภอนาแก
 ■		 ได้รับคัดเลือกเป็นประธานแปลงใหญ่ระดับอ�าเภอ
 ■		 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	2	เกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	จังหวัดนครพนม	ปี	2554
 ■		 ให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 การบริหารจัดการศัตรูพืช	 การผลิตข้าวอินทรีย	์ 
และความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	แก่ผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไป
 ■		 เป็นเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว	ปี	2557
 ■		 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	2	เกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	จังหวัดนครพนม	ปี	2557
 ■		 เป็นครูบัญชีอาสา	ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ■		 เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	ของกรมส่งเสริมการเกษตร
 ■		 ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรข้าวประจ�าท้องถิ่น	ปี	2554

■

 2.  การจัดการผลผลิต : ใส่ใจด้านคุณภาพผลผลิตต่อผู ้บริโภค 
รักษาสิ่งแวดล้อม
 3.  การจัดการด้านการตลาด :	 ขยายตลาดเมล็ดพันธุ ์ข้าวจาก 
ในหมู่บ้าน	 โดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล	 ได้แก่	 ไลน์	 เฟสบุ๊ค	 
การวางจ�าหน่ายตามร้านค้าในท้องถิ่นและใกล้เคียง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
 ■		 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ	 ภาคเอกชน	 น�ามา 
ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
 ■		 การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต	YouTube,	LINE	
 ■		ทัศนะศึกษาดูงานจากกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ประสบผลส�าเร็จ 
ทดลองปฏิบัติจริง	 โดยน�าความรู ้ท่ีได้มาจากการอบรมและศึกษาดูงาน 
มาปรับใช้
 ■		 สร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวอินทรีย์	 
โดยเริ่มจากต�าบลใกล้เคียงและอ�าเภอข้างเคียง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

1. จะตั้งใจท�ำนำข้ำวอินทรีย์ตลอดชีพ
2. จะถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรเกษตรสู่คนรุ่นหลัง
3. ด�ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครราชสีมา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การจดัการด้านดนิ	การผลติปุย๋อนิทรย์ี	การป้องกนัและก�าจดัศตัรพูชื	 
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การดูแลรักษาตั้งแต่ปลูก	 โดยเน้นในระยะต้นกล้า	 การก�าจัดวัชพืช	 
การใช้การจัดการน�้าแบบแห้งสลับเปียก	การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : ด�าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	105	 
เป ็นหลัก	 ปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุ ์ 	 การก�าจัดวัชพืช	 
การใช้การจัดการน�้าแบบแห้งสลับเปียก	 การใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ให้ถูกชนิด	ถูกอัตรา	ถูกเวลา

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุดสาคร	เฮียงสอน
วัน เดือน ปีเกิด :	 16	กันยายน	พ.ศ.	2505
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
	 	 อ�าเภอสีดา	จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ :	 เลขที่	62/1	หมู่ที่	3	ต�าบลสามเมือง	อ�าเภอสีดา	
	 	 จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ :	 08	3385	0629
Facebook  :		สุดสาคร	เฮียงสอน
ID Line  : 	0833850629
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นศูนย์ด�าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	 105	 โดยเป็น 
แหล่งให้ความรู้แก่เกษตรกรที่นอกเหนือจากสมาชิก	ได้มีความรู้ในการผลิตข้าว 
ไว้ท�าพันธุ์เอง	มีความรู้เรื่องการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	เพื่อลดต้นทุนการผลิต	

■

 2. การจัดการการผลิต : ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์	 เพื่อจ�าหน่ายให้กับ 
หน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 กรมการข้าว	 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์	 (ธกส.)	
สหกรณ์การเกษตร	และเกษตรกรทั่วไป
 3. ด้านการจดัการด้านการตลาด : การวางแผนการท�านาทีเ่หมาะสม 
กับพื่นที่	คัดเลือกพันธุ์ข้าวตามที่ตลาดต้องการ	ใช้ระบบการผลิตแบบ	GAP

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 พฒันาด้านผลผลติข้าวให้มคีณุภาพ	โดยเชือ่มโยงเครอืข่ายกบัภาครฐั	 
ภาคเอกชน	 เช่น	กรมการข้าว	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
(ธกส.)		สหกรณ์การเกษตร	และเกษตรกรทั่วไป

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 
1.  ซื่อสัตย์ หมำยถึง ท�ำกำรเกษตรไม่โกหกผู้บริโภค ในเรื่องคุณภำพสินค้ำ  
 (สำรเคมี) 
2.  ประหยัด หมำยถึง อำชีพเกษตรรำยได้ไม่แน่นอนต้องประหยัด อดออม 
3.  อดทน หมำยถึง ท�ำเกษตรต้องมีควำมเพียร เนื่องจำกใช้เวลำนำนกว่ำ 
 ผลผลิตจะผลิดอก ออกผล

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดศรีสะเกษ

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 ■	 การใช้น�้าหมักชีวภาพ	จากเศษวัชพืชและเศษปลาแทนปุ๋ยเคมี
 ■	 การกระจายน�้าในพื้นที่การเกษตร	 โดยการใช้น�้าจากบ่อปลาปล่อยลง 
ในนาข้าว	เพื่อเพิ่มสารอาหารในนาข้าว

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■		การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในกระบวนการผลิต	 สามารถ 
ลดรายจ่ายในการจ้างแรงงาน	 ท�าให้กระบวนการผลิตมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น	 
และการผลติน�้าหมกัชวีภาพ	การท�าปุย๋หมกัไว้ใช้เอง	เป็นการลดต้นทนุในการผลติ	 
และไม่ใช้สารเคมี
 ■  การเลี้ยงปลา	 มีการจัดท�าระบบน�้า	 จะใช้ท่อขนาดใหญ่ต่อน�้าจาก 
แหล่งน�้าธรรมชาติที่มีความสะอาด	ต่อท่อที่ขนาดเล็กลงก่อนจะไหลลงกระทบผืนน�้า 
ในบ่อเลี้ยงปลา	ท�าให้เกิดการเติมออกซิเจนลงไป	และมีการระบายน�้าออกจากบ่อ 
สม�่าเสมอ	 โดยหมุนเวียนไปในบ่อเลี้ยงปลาบ่ออื่นๆ	ที่จัดเรียงตัวลดหลั่นกันไปเป็น 
ขัน้บนัได	ก่อนจะลงในบ่อบ�าบดัเป็นบ่อสดุท้ายก่อนจะปล่อยน�า้ลงไปสูแ่ปลงนาข้าว

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสมชัย	สุภเลิศ
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2491
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	4
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านหนองโน	ต�าบลน�า้ค�า	อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	
	 	 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ :	 เลขที่	66	หมู่ที่	13	ต�าบลส�าโรง	อ�าเภออุทุมพรพิสัย	
	 	 จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ :	 08	9583	8593
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	พ.ศ.	2558

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ■	 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน	Smart	Farmer	ระดับจังหวัด	
 ■	 เป็นศูนย์เครือข่าย	ศพก.	อ�าเภออุทุมพรพิสัย
 ■	 เป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ■	 จัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรของหน่วยงานภาคราชการ
 ■	 เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน	และฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรผู้สนใจอาชีพด้านการเกษตร

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิตพืช	 ปศุสัตว์	 ประมง	 ให้สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 การลด
ต้นทุนการผลิต	โดยการใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยหมักมาทดแทนการใช้สารเคมี
 2.  การจัดการผลผลิต : ค�านึงถึงต้นทุนในการผลิต	 ด้วยการวางแผนการผลิต	 การให้อาหารที่พอเหมาะ 
โดยเฉพาะพวกอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อ	 เช่น	 ไรน�้า	 ตะไคร่น�้า	 ตัวอ่อนของแมลงและสัตว์เล็กๆ	 ที่อยู่ในบ่อ	 เพื่อลด
ต้นทุนด้านอาหาร	การใช้ประโยชน์จากบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า	เช่น	การเลี้ยงหอยขมควบคู่กับการเลี้ยงปลา	เป็นต้น
 3.  การจัดการด้านการตลาด : มีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่สามารถบริหารจัดการเองในชุมชุน	 
มีการจ�าหน่ายที่บ้าน	ตลาดในชุมชน	มีแหล่งรับซื้อแน่นอน	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 ■	 เข้ารบัการอบรมจากหน่วยงานราชการ	/	ภาคเอกชน	/	อย่างสม�า่เสมอ	และน�ามาทดลองปฏบิตัด้ิวยตนเอง
 ■	 การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต	สื่อการเรียนรู้เอกสารต่างๆ	
 ■ ทัศนะศึกษาดูงานจากกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ประสบผลส�าเร็จทดลองปฏิบัติจริง	 โดยน�าความรู้ที่ได้มาจาก 
การอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ในฟาร์ม

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

■ มีควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยยึดหลัก 
 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกำลที่ 9
■ ขยำยผลองค์ควำมรู้ และแนวทำงปฏิบัติที่ประสบผลส�ำเร็จ 
 สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจ 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุรินทร์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ใช้นวัตกรรมเคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ท�าให้ต้นข้าวมีระยะห่าง 
สม�่าเสมอ	 ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เพาะปลูก	 ไม่ใช้สารเคมี	 มีการบ�ารุงดิน 
โดยการปลูกถั่วพร้า	ถั่วเขียว	ปอเทือง	ผลิตปุ๋ยหมัก	น�้าหมักชีวภาพ	และผลิต 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา	บิวเวอร์เรีย	ในการป้องกันก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การน�านวัตกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรต่างๆ	 
มาประยุกต์ใช้	 เพ่ือทดแทนแรงงานคน	 เช่น	 การใช้รถไถ	 รถแทรกตอร์	 
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต	 และลดปัญหา 
ด้านแรงงาน	 สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น	 การผลิตปุ ๋ยหมัก	 
น�้าหมักชีวภาพ	ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา	และบิวเวอร์เรีย	ไว้ใช้เอง	ท�าให้ลด 
การพึง่พาปัจจยัการผลติจากภายนอก	รวมทัง้ปลอดภยัต่อผูผ้ลติและผูบ้รโิภค

ชื่อ-นามสกุล :	 นางจอมศรี	เทพสุวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด :	 7	ตุลาคม	พ.ศ.	2512
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนสังขะ
ที่อยู่ :	 เลขที่	113	หมู่ที่	6	ต�าบลศรีสุข	อ�าเภอศรีณรงค์	
	 	 จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ :	 09	3567	0710
ID Line  : 	0935670710
Facebook  : 	จอมศรี	เทพสุวรรณ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 การขยายผลสู่ชุมชน	เน้นการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร	และการปฏิบัติจริงให้เห็น 
เป็นตัวอย่าง	เช่น	กลุ่มนาแปลงใหญ่	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	(ศจช.)	รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร	โดยท�าหน้าที่ 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนาการผลิต	 เช่น	 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์	 
ปุ๋ยหมัก	น�้าหมักชีวภาพ	จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	รวมถึงเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรมาศึกษาดูงานได้

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : มีการท�านาข้าวแบบผสมผสาน	 ท�าสวนผสม	 แปลงผักสวนครัว	 ไม้ผล	 เลี้ยงปลา	 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการท�านาเพียงอย่างเดียว	 มีการลดต้นทุนการผลิต	 การปรับปรุงบ�ารุงดินหลังเก็บเกี่ยว	 
โดยการปลูกถั่วพร้า	 ถั่วเขียว	 ปอเทือง	 มีการผลิตปุ๋ยหมัก	 น�้าหมักชีวภาพ	 โดยมีการทดสอบก่อนน�าไปใช้ทุกครั้ง	 
รวมถึงผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา	บิวเวอร์เรีย	ในการป้องกันก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
 2. การจัดการผลผลิต : ผลผลิตที่ได้น�ามาจ�าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์	 เก็บไว้ท�าพันธุ์เองและบริโภคภายใน 
ครัวเรือน	รวมถึงการแปรรูปเป็นข้าวสารจ�าหน่าย
 3. การจัดการด้านการตลาด : ใช้หลกัการตลาดน�าการผลติ	มกีารหาช่องทางความต้องการของแหล่งจ�าหน่าย	 
รวมถึงผู้บริโภคทั้งในและนอกชุมชน	 เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกและจัดการผลผลิตให้เหมาะสม	 
และยังเข้าร่วมกลุ่มนาแปลงใหญ่	เพื่อรวมกันจ�าหน่าย	โดยท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	กับโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการแสวงหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต	สื่อสังคมออนไลน์	Facebook	กลุ่ม	Line	ต่างๆ	การเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการต่างๆ	 จากภาครัฐ	 รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายในการเป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่	 และศูนย์จัดการศัตรูพืช 
ชุมชน	(ศจช.)	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	และหาช่องทางการตลาดร่วมกัน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“มุ่งผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและปลอดภัย 
เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนและออกจ�ำหน่ำยสู่ชุมชน”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดหนองบัวล�าภู

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การลดต้นทุนการผลิตข้าว	และการผลิตข้าวให้ปลอดภัยจากสารพิษ	โดยมีวิธีการผลิต	 
ดังนี้
	 1.	 การลดตันทุนการผลิตข้าว	โดยการน�าเทคโนโลยีต่างๆ	เข้ามาช่วยในการผลิต	ดังนี้
  ■		การตรวจวิเคราะห์ดิน	เพื่อปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืชทุกครั้ง
  ■		การปรับปรุงดิน	โดยการท�าปุ๋ยพืชสด	และใช้วัสดุปรับปรุงดิน
  ■		การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพใช้เอง
  ■  การปลกูพชืหลงันาทีส่อดคล้องกับการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	เช่น	ถัว่เขยีว	ปอเทอืง	ข้าวโพด
	 2.		การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์	 แทนการใช้สารเคมีในการป้องกันก�าจัดโรค 
และแมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง	ดังนี้
  ■		การท�าเชื้อราไตรโครเดอร์มา
  ■		การท�าเชื้อบิวเวอร์เรีย
  ■		การท�าเชื้อเมตาไรเซียม
	 3.	 การผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าว	 โดยการท�านาให้ปลอดจากสารพิษ	 เพื่อมุ ่งการผลิต 
ข้าวอินทรีย์	 มีการดูแลรักษาตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว	 เน้นระยะกล้า	 (การก�าจัดวัชพืช,		 
การตรวจแมลง)	ระยะแตกกอ	(การตัดพันธุ์ปน,	การก�าจัดวัชพืช)	ระยะตั้งท้อง	(การตัดพันธุ์ปน,	 
การก�าจดัวชัพชื,	การส�ารวจโรคและแมลง)	ระยะข้าวออกรวง	(การตดัพนัธุป์น,	การก�าจดัวชัพชื,	 
การส�ารวจแมลง,	การเอาน�า้ออกจากนา)	ระยะการเกบ็เกีย่ว	(การตดัพนัธุป์น,	การก�าจดัวชัพชื,	
เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง)

ชื่อ-นามสกุล :	 นายปริญญา	สาค�า
วัน เดือน ปีเกิด :	 3	กันยายน	พ.ศ.	2513
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านแพงนาค�าเหนือ
ที่อยู่ :	 เลขที่	58	บ้านนาแพง	หมู่ที่	4	ต�าบลศรีบุญเรือง	
	 	 อ�าเภอศรีบุญเรือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู
โทรศัพท์ :	 09	5951	8488
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์106



	 เริ่มแรกท�าการเกษตรแบบพอเพียง	 ท�าเพื่อพออยู ่พอกิน	 มีการบอกต่อ	 
ท�าให้หลายๆ	 คนสนใจมาดูงาน	 เพื่อเป็นแนวทาง	 และขยายผลออกไปเรื่อยๆ	 จนได้รับ 
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ประจ�า 
อ�าเภอศรีบุญเรือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	ในด้านข้าว

■

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 การลดต้นทุนการผลิตข้าว	 ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าว	 เฉลี่ยไร่ละ	 
3,250	บาท	โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนไร่ละ	500	บาท	
	 2.	 การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : การลดต้นทุนการผลิตข้าว	 โดยการน�าเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาช่วยในการผลิต	 เช่น	การตรวจวิเคราะห์ดิน	และการปรับปรุงดินก่อนการปลูกข้าว	 
เป็นต้น
 2.  การจัดการผลผลิต :	 การเก็บเกี่ยวข้าว	 จะเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึง	 เพื่อให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพ	 และมีการจัดการ 
ของเหลือที่เกิดจากการผลิตข้าว	เช่น	การท�าปุ๋ยหมักจากฟางข้าว	
 3. การจัดการด้านการตลาด : ในด้านการขายผลผลิต	นอกจากการเก็บข้าวไว้บริโภคเองแล้ว	ส่วนหนึ่งขายแบบเมล็ดพันธุ์ข้าว	 
และอีกส่วนหนึ่งขายข้าวถุง	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการศึกษาหาความรู้เองจากวิทยุ	 โทรทัศน์	 อินเตอร์เน็ต	และจากหน่วยงานราชการ	จนมีความรู้เพิ่มขึ้น	 และมีการน�าความรู ้
มาใช้	เช่น	การผลิตและขยายพันธุ์พืช	เพื่อจ�าหน่าย	การเลี้ยงไก่	เลี้ยงปลา	การปลูกไม้ผล	การปลูกพืชหลังฤดูท�านา	เช่น	แตงกวา	ข้าวโพด 
รับประทานฝักสด	 พริก	 มะเขือ	 ซ่ึงกิจกรรมการผลิตต่างๆ	 ด�าเนินการแบบครบวงจร	 ตั้งแต่การผลิต	 ซึ่งผลิตปัจจัยการผลิตเอง	 
และมีการขายแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	โดยมีการเปิดแผงขายผัก	ผลไม้	และพันธุ์พืชหน้าบ้าน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

สืบทอดกำรเกษตร รักษำที่ท�ำกินจนชั่วลูกหลำน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดขอนแก่น

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 ■		การใช้ไส้เดือนฝอย	ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	
 ■		การวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การใช้ระบบการให้น�้าแบบสปริงเกอร์และระบบน�้าหยด	 โดยใช้ 
พลังงานแสงอาทิตย์	 (ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์)	 เข้ามาใช้ในแปลงท�าให ้
ประหยัดเวลา	ลดต้นทุนการผลิต	ควบคุมผลผลิตได้ตามตลาดต้องการ

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด	(Lotus)	โดยมีปฏิทินการผลิตที่ชัดเจน	โดยสมาชิก 
กลุ่มวางแผนร่วมกัน	 มีวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานใช้สารชีวภัณฑ	์ 
และปุ๋ยอินทรีย์	 ผลผลิตที่ได้มีการคัดแยก	 บรรจุ	 หีบห่อ	 ผ่านโรงคัดแยก 
ที่มีมาตรฐาน	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายอภิสิทธิ์	ชุมยางสิม
วัน เดือน ปีเกิด :	 21	มิถุนายน	พ.ศ.	2505
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
ที่อยู่ :	 เลขที่	50	หมู่ที่	3	ต�าบลดอนหัน	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	
	 	 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ :	 08	4516	0085
Facebook  :  อภิสิทธิ์	ชุมยางสิม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ด้านพืชผัก

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์108



	 การจัดต้ังกลุ่มแปลงใหญ่	 “กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านโนนเขวา”	 สมาชิกทั้งหมด	 89	 ราย	 พื้นที่	 300	 ไร	่ 
พืชผักที่ปลูกทั้งหมด	12	ชนิด	ได้แก่	กระเพรา	กวางตุ้ง	ผักกาดหอม	ผักชี	คะน้ายอด	คะน้าต้น	ผักบุ้งจีน	ต้นหอม	 
ขึน้ฉ่าย	ตะไคร้	กวางตุง้ไต้หวนั	และหวัผกักาด	และพฒันาสนิค้าให้ได้มาตรฐาน	GAP	(Good	Agricultural	Practices)	 
ทุกราย	และใช้กระบวนการตลาดน�าการผลิต

■

 2.  การจัดการผลผลิต : วางแผนการผลิต	โดยใช้	App	Farm	ร่วมมือ	 
(กรมส่งเสรมิการเกษตร)	เพือ่ให้มผีลผลติเพยีงพอต่อความต้องการของตลาด
 3.  การจัดการด้านการตลาด : มีการตกลงราคา	 และวางแผน 
การตลาด	โดยการซื้อขายล่วงหน้าร่วมกับ	Lotus

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
 ■		เข้ารับการอบรม	 สัมมนา	 และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ 
อย่างต่อเนื่อง	 ได้ให้การต้อนรับเพื่อนเกษตรกรที่ต้องการความรู้	 และสร้าง 
เครือข่ายเข้ามาศกึษาดงูานในพืน้ท่ีอย่างต่อเนือ่ง	และสมาชิกกลุม่กม็ส่ีวนร่วม 
ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ	
 ■	 การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผักปลอดภัยสู่เกษตรกรผู้ปลูก 
ผักกาดหัวในอ�าเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	 เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย 
อ�าเภอเชียงยืน	โกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	และเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง	 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ในอนำคตอยำกให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิตผักเพิ่มขึ้น  
สินค้ำมีรำคำสูงกว่ำท้องตลำด มีคุณภำพได้มำตรฐำน  

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด  
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรได้อย่ำงมั่นคง

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านพืชผัก

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอ�านาจเจริญ

ชื่อ-นามสกุล :	 นางจ�าปา	สุวะไกร
วัน เดือน ปีเกิด :	 26	มีนาคม	พ.ศ.	2515
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
ที่อยู่ : เลขที่	106	หมู่ที่	5	ต�าบลคึมใหญ่	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ 
	 	 จังหวัดอ�านาจเจริญ
โทรศัพท์ :	 09	1831	1490
Facebook  :		จ�าปา	สุวะไกร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
ดา้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยกีารผลติ หรอืมกีารปรบัปรงุวธิกีารผลติ
 ■		มีการน�ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการผลิต	

 ■  มีการทดสอบความชื้นของดินว่าเพียงพอหรือไม่	 น�าดินที่ระดับความลึกที่ใช้หยอดเมล็ดจริง 

มาปั้น	 หากปั้นเป็นก้อนได้แสดงว่าความชื้อพอเหมาะ	 พร้อมทั้งมีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน	 

เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

 ■		การให้น�้าผักให้ในช่วงเช้า	 เพื่อพืชจะได้น�าไปใช้ในการสร้างอาหารของพืชในกระบวนการ 

สังเคราะห์แสง	(Photosynthesis)

 ■		ในช่วงฤดูหนาวจะมีการท�าแปลงเมล็ดพันธุ์ผัก	 เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูการผลิตต่อไป	 เนื่องจาก

บริษัทจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์จะจ�ากัดปริมาณในการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.		สินค้าเกษตรอินทรีย์	 ได้รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์	 Organic	 Thailand	 (มกษ.)	 

และ	IFOAM	(มกท.)	มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

	 2.		ท�าให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่	กลับมาท�าการเกษตรแบบสมัยใหม่ในแผ่นดินเกิด

	 3.		ขยายผลไปสู่เกษตรกรข้างเคียงให้มีรายได้ที่มั่นคง

	 4.		สร้างงาน	สร้างรายได้	ให้กับเกษตรกรในชุมชน	

	 5.		ได้รับการจัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	

อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	 ภายใต้ชื่อ	 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร	 ไร่ภูตะวัน	 

ออร์แกนิค	ฟาร์ม	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นผู้ริเริ่มพาสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 จากการผลิตแบบพอเพียงมาเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์	 จากอาชีพรองมาเป็น 

อาชีพหลัก	 เข้าถึงและยอมรับนวัตกรรมสมัยใหม่	 จึงเป็นการเริ่มต้น	 “การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน”	 ซึ่งจะสามารถผลิตผักอินทรีย์ส่งตลาดได้ตลอดทั้งปี	 

และผลผลิตมีคุณภาพ	สวยงาม	แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น	เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน	และในจังหวัดอ�านาจเจริญ	ขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต : รู้จักวางแผนการผลิต	 เพื่อลดความไม่แน่นอนหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด	 ท�าความเข้าใจเรื่องดิน	 สภาพแวดล้อม	 

ทุน	แรงงาน	แหล่งน�้า	องค์ความรู้	 รู้จักแลกเปลี่ยนจากผู้มีประสบการณ์	การปฏิบัติในแปลงที่ดีหมั่นใส่ใจ	 เพื่อผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ	 เน้นวิธีควบคุมและป้องกัน 

การเกิดปัญหา	ในกระบวนการผลิตไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

 2. การจัดการผลผลิต : มีความรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตต่อห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	chain)	ดังนี้

  ■	 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต	แรงงาน	ทุน	มีการแบ่งงานการบริหารในฟาร์มอย่างชัดเจนในแบบครอบครัว

  ■	 มีการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด	 เพื่อให้ผลผลิตขายได้	 และได้ร่วมงานกับกลุ่มผู ้ผลิตผักอินทรีย์บ้านดอนสารเจ้า	 อ�าเภอสองพี่น้อง	 

จังหวัดสุพรรณบุรี	 น�าไปสู่การเชื่อมโยงตลาดกับผู้รวบรวมผลผลิตอินทรีย์จัดส่ง	 ท็อป	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 โดยมีบริษัท	 S&B	 Foods	 Supply	 เป็นพี่เลี้ยง	 จึงเป็น 

จุดเริ่มต้นในการส่งผักจ�าหน่ายในตลาดชั้นสูง

  ■	 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเพิ่มการเลี้ยงไก่ในฟาร์ม	 การบริหารจัดการผลผลิตผักที่ตกเกรดให้เป็นอาหารไก่	 

และผลพลอยได้จากการเลี้ยงไก่	ยังมีไข่อินทรีย์จากไก่อารมณ์ดีออกจ�าหน่ายเพิ่มรายได้	และยังใช้เป็นอาหารในฟาร์ม

  ■	 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

 3. การจัดการด้านการตลาด : ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การผลิตพืช	 แนวโน้มความต้องการของตลาด	 และนโยบายของรัฐบาล	 เพื่อวางแผนการผลิต 

ให้ได้ราคาที่เหมาะสม	 ติดตามข่าวสารการพยากรณ์สภาพอากาศ	 ปริมาณน�้า	 เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชเหลื่อมฤดู	 หลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบและได้รับ 

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้น้อยที่สุด	ชื้อเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพจากแหล่งจ�าหน่ายที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ความรอบรู้	 ศึกษาดูงาน	 การสังเกต	 และใฝ่หาความรู้จากสื่อต่างๆ	 เช่น	 จากรายการโทรทัศน์	 วิทยุ	 เอกสาร	 และสนใจในกิจกรรมที่ท�าอยู่	 โดยปรับใช้ 

ให้ควบคู่กับภูมิปัญญาของตนเองและท้องถิ่น	 ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	 ใช้รถแทรกเตอร์	 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 

ใส่ปุ๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนแรงงานคน	 ช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย	 ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและทันต่อฤดูกาลผลิตในช่วงเวลา 

ที่เหมาะสม	ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ	และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ปลอดภัย ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 
น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติจริง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

หมั่นหำควำมรู้รอบตัว ด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต คือ ควำมพอประมำณ ใช้จ่ำยตำมควำมจ�ำเป็น 

อยู่อย่ำงพอเพียง คิดก่อนแล้วค่อยลงมือท�ำ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
แบ่งปันเพื่อนบ้ำนและขำย ควำมมีเหตุผล กิจกรรมในไร่นำ ปลูกพืชไร่

และพืชผักใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภำพ ตลำดมีควำมต้องกำร วำงแผนกำรผลิต 
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภำพ ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ปรับปรุง
บ�ำรุงดินรักษำสิ่งแวดล้อม กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีกำรวำงแผนกำรปลูกพืช

อย่ำงเป็นระบบ มีควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ท�ำงำนให้ส�ำเร็จลุล่วง
และประสบผลส�ำเร็จ มีควำมมัธยัสถ์ สะสมเงินออมตำมก�ำลัง 

วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบ ท�ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยทุกกิจกรรม 
เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตรสร้ำงแรงบันดำลใจ 

ปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่ดีมีคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์
มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มองโลกในแง่บวก 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชัยภูมิ

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก	 และการใช้ปุ ๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การคัดเลือกพันธ์ุที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่	 และการใช้ปุ ๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน	สามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิม	ปี	2560/61	จ�านวน	11	ตัน/ไร่	 
เพิ่มขึ้นในปี	2561/62	เป็น	14	ตัน/ไร่	จ�านวนผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	27

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต :	 การวางแผนการผลิต	 การเลือกใช้ปุ๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน	การดูแลตลอดการผลิตด้วยความตั้งใจ
 2.  การจัดการผลผลิต : การรวมกลุ ่มเป็นสมาชิกแปลงใหญ่	 
และการจัดการผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 3.  การจัดการด้านการตลาด : การรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ	่ 
และเชื่อมโยงกับแหล่งรับซื้อตามโควต้าจัดสรร

ชื่อ-นามสกุล :	 นายมะนิต	ชอบค้า
วัน เดือน ปีเกิด :	 6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2509
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
ที่อยู่ :	 เลขที่	252	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองสังข์	อ�าเภอแก้งคร้อ	
	 	 จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ :	 09	4380	9249
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านพืชไร่

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์112



	 การขยายผลสู ่ชุมชน	 คือ	 การเป ็นวิทยากรถ ่ายทอดความรู ้	 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	 ท�าให้เกษตรกรในพื้นที่น�าความรู้ที่ได้รับ 
น�าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

■

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
	 การเข้ารับการอบรมจากส่วนงานราชการ	 การศึกษาดูงานในพื้นที่	 
และการรับความรู้จากช่องทางอื่น	เช่น	การสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์	เป็นต้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“กำรพัฒนำให้มีควำมมั่นคงทำงอำชีพ 
และกำรสร้ำงควำมสุขต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเลย

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	ใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน	 เช่น	 การใช้สารชีวภัณฑ์ 
เพือ่ป้องกนั	โรคเน่าในแก้วมงักร	และการคดิค้นสตูรรกัษาโรคเน่าในแก้วมงักร	 
โดยการใช้เกลือ	(200	กรัม)	ผสมปูนแดง	(200	กรัม)	ละลายน�้าสะอาด	20	ลิตร	 
ฉีดพ่นหลังการตัดแต่งกิ่ง	เพื่อรักษาโรคเน่าในแก้วมังกร
	 2.	การสร้างสินค้าให้มีมาตรฐาน	 โดยใช้การรับรองแบบ	 SDGsPGS	
(Sustainable	Development	Goals	Participatory	Guarantee	System)
	 3.	การรู้จักพัฒนาต่อยอดผลผลิต	 เช่น	 การหาพันธุ์แก้วมังกรอื่นๆ 
มาทดลองปลูก	 การแปรรูปแก้วมังกรในรูปแบบอบแห้ง	 และการแปรรูป 
เป็นไอศกรีม	เป็นต้น
	 4.	การท�าการเกษตรแบบการตลาดน�าการผลิต
	 5.	สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้	และเป็นแปลงเรียนรู้ในพื้นที่

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 สามารถแก้ไขปัญหาโรคเน่าในแก้วมังกร	 ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
และพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบอินทรีย์

ชื่อ-นามสกุล :	 นางกิตติกา	ศรีบุรินทร์
วัน เดือน ปีเกิด :	 30	ธันวาคม	พ.ศ.	2509
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	
	 	 อ�าเภอภูเรือ	จังหวัดเลย
ที่อยู่ :	 เลขที่	14	หมู่ที่	4	ต�าบลร่องจิก	อ�าเภอภูเรือ	จังหวัดเลย
โทรศัพท์ :	 09	8650	5414
Facebook  :  กิตติกา	ศรีบุรินทร์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 1.	จัดท�าแปลงเรียนรู้เป็นแปลงต้นแบบ	
	 2.	เป็นวิทยากรขยายผลสู่ชุมชน
	 3.	รวมกลุ่มในการผลิตและจ�าหน่ายในรูปแบบแปลงใหญ่

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.  กระบวนการผลิต : ผ่านการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์ 
แบบมีส่วนร่วม	(SDGsPGS	ระยะปรับเปลี่ยน)
 2. การจัดการผลผลิต : การคัดแยกเกรดผลผลิต	ก่อนการจ�าหน่าย	 
หากมีผลผลิตที่สุกเกินจ�าหน่ายจะน�าเข้าสู ่กระบวนการแปรรูป	 เช่น	 
แก้วมังกรอบแห้ง	แยมแก้วมังกร	ไอศกรีมแก้วมังกร
 3. การจัดการด้านการตลาด : มีการหาออเดอร์สินค้าและติดต่อ 
พ่อค้าก่อนการเก็บเกี่ยว	และก�าลังพัฒนาเข้าสู่การส่งเข้าห้างสรรพสินค้า

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
	 เครือข่ายแปลงใหญ่แก้วมังกรต�าบลร่องจิก	 มีหน่วยงานราชการ 
เข้ามาอบรมให้ความรู้และดูแลอย่างต่อเนื่อง

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“อำชีพกำรเกษตร” เป็นอำชีพที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
มำจำกบรรพบุรุษ เป็นอำชีพที่มีควำมภูมิใจ 

สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพังงา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การปลูกพืชผสมผสานตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที	่9	เน้นการใช้พืน้ที	่4	ไร่	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ได้แก่	การปลกู 
ผักสวนครัว	เลี้ยงสัตว์	(ไก่,	เป็ด)	ประมง	(ปลาดุก)	แมลงเศรษฐกิจ	(ผึ้ง)	การขยาย
พันธุ์พืช	 (เสียบยอด,	 ปักช�ายอด)	 การอนุรักษ์ดินและน�้า	 การบริหารจัดการดิน	 
(ปลูกหญ้าแฝก)	 การท�าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน�้าชีวภาพ	 โดยการน�าเศษวัสดุเหลือใช้	 
เช่น	 เศษกิ่งไม้ที่หักโค่นในสวน	 มาเผาท�าถ่านอัดแท่งขาย	 และท�าน�้าส้มควันไม	้ 
เพื่อใช้ฉีดพ่นก�าจัดศัตรูพืชในสวนอีกด้วย

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n	 ใช้เทคโนโลยกีารปรบัปรงุดนิ	โดยการท�าปุย๋น�า้หมกัชวีภาพ	ปุย๋อนิทรย์ี
บ�ารุงดิน	ไม่ใช้สารเคมี	เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการซื้อปุ๋ยเคมี	และมีความปลอดภัย
ส�าหรับผู้บริโภค
 n	 ใช้เทคโนโลยชีวีภาพ	โดยการใช้น�า้ส้มควนัไม้ในการป้องกนัก�าจดัศตัรพูชื	 
โดยไม่ใช ้สารเคมีฆ ่าแมลงศัตรูพืช	 ลดต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลง	 และมี 
ความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค

ชื่อ-นามสกุล :	 นายประมูล	จรุงการ
วัน เดือน ปีเกิด :	 28	ธันวาคม	พ.ศ.	2493
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
	 	 จังหวัดพังงา
ที่อยู่ :	 เลขที่	73	หมู่ที่	3	ต�าบลป่ากอ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ :	 08	9970	9167
Facebook :	 ประมูล	จรุงการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 มีประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลา	 20	 กว่าปี	 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการท�าการเกษตรแบบ 
ผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ	 ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	 เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ	 และเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
หรือจุดเรียนรู้ให้กับชุมชน	และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:
  การผลิต	เนื่องจากท�าการเกษตรผสมผสานมาแล้วประมาณ	20	กว่าปี	 
ปลูกในสิ่งที่กิน	 กินในส่ิงท่ีปลูก	 เหลือจากการบริโภคก็จ�าหน่าย	 อีกทั้งยังเป็น 
เกษตรกรต้นแบบ	 ท�าให้เป็นที่สนใจแก่เกษตรกรอย่างแพร่หลาย	 ทั้งในจังหวัด 
และต่างจังหวัด	มีการบริหารจัดการพื้นที่	4	ไร่	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทั้งปลูกพืช	 
เลีย้งสตัว์	ประมง	และการบรหิารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ภายในพืน้ทีม่าท�าปุย๋อนิทรย์ี	 
และท�าน�้าส้มควันไม้ในการก�าจัดแมลงศัตรูพืช	โดยเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 	 การปลูก	 ปลูกพืชตามสภาพของดิน	 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ	 
การจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน	และการบริหารจัดการดิน	(ปลูกหญ้าแฝก)
	 2.	การจัดการผลผลิต	:
  การปลูกพืชตามฤดูกาล	เพื่อการง่ายต่อการดูแลรักษา	ท�าให้ได้ผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดี	 และการขยายพันธุ ์พืช	 (เสียบยอด,	 ปักช�ายอด)	 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
	 	 ใช้ปุ ๋ยหมัก	 ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่ตามท้องถ่ิน	 
มาผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรข้างเคียง
	 	 ใช้น�้าส้มควันไม้ที่ผลิตเองในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	 วางจ�าหน่าย 
ในท้องถิ่น	ขายผ่านสื่อออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด�ารงชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่พอเพียง บริโภคเหลือ 

แบ่งปันแจกจ่ายให้กับครัวเรือนข้างเคียง และจ�าหน่าย 
ท�าให้เกิดรายได้ ท�าให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	ศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ	เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการเกษตร	
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางสื่อออนไลน์ต่างๆ	และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดภูเก็ต

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	การจัดการก่อนการเก็บเก่ียว	 โดยการห่อผลจ�าปาดะ	 ซ่ึงมีการใช้ 
โคระหรอืโคร่	เป็นเครือ่งสานทีใ่ช้ห่อหรอืสวมผลไม้	และถุงห่อผลไม้	เพือ่ป้องกัน 
ตัวหนอนชอนไชท�าความเสียหายให้กับผลไม้
	 2.	การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	โดยใช้ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย์

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	การห่อผลจ�าปาดะ	 ซึ่งมีการใช้โคระหรือโคร่	 เป็นเครื่องสาน 
ที่ใช้ห่อหรือสวมผลไม้	 เพื่อป้องกันตัวหนอนชอนไชท�าความเสียหายให้กับ 
ผลไม้	ท�าให้ผลผลิตสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
	 2.	การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	โดยใช้ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย์	
สามารถลดต้นทุนการแปรรูป	และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสาวอรชร	อินษาทร
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	พฤษภาคม	พ.ศ.	2517
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	สาขาการจัดการชุมชน
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ :	 เลขที่	199	หมู่ที่	2	ต�าบลเทพกระษัตรี	อ�าเภอถลาง	 

จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ :	 08	6951	8751
Facebook :	 อ๋อม	อรชร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์120



	 เป็นศูนย์เรียนรู้	ศพก.	เครือข่าย	โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
ผสมผสานให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

n

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 :	 ท�าเกษตรแบบผสมผสาน	 ท�ากิจกรรม
การเกษตรแบบเก้ือกูลกัน	 และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ท�าให้มี 
รายได้แบบรายวัน	รายสัปดาห์	รายเดือน	และรายปี

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อ  
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  

รักในสิ่งที่ได้ท�าเพื่อชุมชนและสังคม  
และมีการสร้างเครือข่ายเพื่อนเกษตรกร

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 โดยใช ้ตู ้อบพลังงานแสงอาทิตย ์	 
สามารถลดต้นทุนการแปรรูปและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	 ท�าให้สามารถก�าหนดราคา 
จ�าหน่ายได้เอง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 หมั่นหาความรู ้ทางอินเตอร์เน็ต	 หนังสือ	 และจากผู ้รู ้อยู ่เสมอ	 ประกอบกับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับเกษตรกรในพื้นที่	 โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหลายกิจกรรม	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 แปลงใหญ่	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช	 (GAP)	 ท�าให้มีองค์ความรู ้ที่ 
หลากหลายมากขึ้น	น�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 121
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดระนอง

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 n	 เน้นการลดต้นทุนการผลิต	 โดยการผสมปุ๋ยหมักใช้เอง	 และท�า 
น�้าหมักชีวภาพ	 ท�าเกษตรแบบผสมผสานช่วยให้มีรายได้ตลอดปี	 เช่น	 
ปลูกผัก	ไม้ผล	เลี้ยงปลาในบ่อดิน	เลี้ยงไก่หลากหลายสายพันธุ์
 n	 มกีารแปรรปูผลผลติ	เพือ่ลดปัญหาผลผลติล้นตลาด	และเป็นการ
เพิ่มมูลค่าสินค้า	เช่น	กล้วยฉาบ	มังคุดกวน	ปลาดุกร้า

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n	 มีการประยุกต์วัสดุเหลือใช้จากขวดน�้าดื่ม	 แทนหัวสปิงเกอร์ 
รดน�้าผักผลไม้ภายในสวน	ใช้กับบ่อเลี้ยงปลา	เป็นการลดต้นทุนการผลิต

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลติ	:	มกีารจดัท�าตารางการผลติพชื	เพือ่ให้ทราบถงึ
ขั้นตอนการปลูก	การใส่ปุ๋ย	และมีการจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบถึงค่าใช้

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสุภาวดี	แตงโต
วัน เดือน ปีเกิด :	 6	มิถุนายน	พ.ศ.	2522
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
	 	 ตามอัธยาศัย	(กศน.)	จังหวัดชุมพร
ที่อยู่ :	 เลขที่	37	หมู่ที่	10	ต�าบลกะเปอร์	อ�าเภอกะเปอร์
	 	 จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ :	 08	3078	1750
Line ID :	 0902367713
Facebook :	 สุภาวดี	แตงโต
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์122



	 เป็นวิทยากรด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้	 และการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร	กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจในการท�าการเกษตร	เป็นครัวเรือนต้นแบบ	และสถานที่ศึกษาดูงาน

n

ในการผลิต	มีการใช้สารชีวภัณฑ์	และท�าน�้าหมักใช้เองในการลดต้นทุนการผลิต	
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีการจัดการผลผลิตในสวนของตนเอง 
เน้นการบริโภคในครัวเรือน	 และจ�าหน่ายในชุมชนและต่างจังหวัด	 มีการ 
แปรูปผลผลิตจ�าหน่ายเอง	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ผลิตสินค้าที่ปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานของดี
เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ในการท�าเกษตร

และตอบแทนคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการบริหารจัดการด้านการตลาด	 ที่สามารถบริหารจัดการเอง 
ในชุมชน	โดยการรวมกลุ่มขายผลผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ       
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
 n	 เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ
	 	 และน�ามาประยุกต์ใช้
 n	 ศึกษาหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตสื่อออนไลน์ต่างๆ
 n	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 123

สสก. ที่ 5



Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสตูล

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 “ลดต้นทุนด้วยการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ใช้เอง”	 มีแนวคิดในการท�าการเกษตรว่า	 หากจะลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต	
เกษตรกรต้องหันมาใช้ปุ ๋ยอินทรีย์	 ลดการใช้ปุ ๋ยเคมีหรือไม่ใช้ปุ ๋ยเคมี	 ซึ่งตนเองได้ทดลองท�าด้วยตัวเอง	 เริ่มจากการไปศึกษาหาความรู ้
และไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จในเรื่องการเกษตร	 เกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย	 
โดยตนเองได้เริ่มต้นด้วยการท�าปุ๋ยหมักน�้า	จากการเก็บเศษอาหาร	เศษผัก	เศษปลา	ในครัวเรือนมาหมัก	และทดลองใช้กับพืชผัก	ไม้ผล	และกล้วยไม้
ของตนเอง	 ปรากฏว่าพืชผักสวยงามผลผลิตมีจ�านวนมาก	 ไม้ผลมีผลผลิตเพิ่มขึ้น	 ผลมีขนาดใหญ่	 และต้านทานต่อโรค	 กล้วยไม้ออกดอกสวยงาม	 
จึงเริ่มขยายผลด้วยการไปเก็บเศษอาหารจากร้านขายอาหาร	 เศษผัก	 เศษปลา	 จากตลาดในชุมชนใกล้บ้านมาท�าปุ๋ยหมักน�้า	 โดยใช้สูตรการหมัก 
จากการเข้าร่วมอบรมให้ความรู ้จากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จนปัจจุบันท�าปุ ๋ยหมักน�้าในถังหมักขนาด	 200	 ลิตร	 
จ�านวน	 4	 ถัง	 และถังขนาด	 20	 ลิตร	 จ�านวน	 20	 ถัง	 และท�าปุ๋ยหมักแห้งประมาณ	 1,000	 กิโลกรัมต่อปี	 โดยได้เลิกใช้ปุ๋ยเคมี	 หันมาใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยหมักแห้ง/น�้า)	 เป็นหลัก	 และตนเองยังได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารขององค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลแป-ระ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายดนรอหมาน	กาเส็มส๊ะ
วัน เดือน ปีเกิด :	 24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2514
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนบ้านควนเก	ต�าบลแป-ระ	อ�าเภอท่าแพ	
	 	 จังหวัดสตูล
ที่อยู่ :	 เลขที่	356/2	หมู่ที่	6	ต�าบลแป-ระ	อ�าเภอท่าแพ	
	 	 จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ :	 09	5326	7487
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์124



	 วธิกีารปฏบัิตขิองตนเองทีเ่กดิความส�าเรจ็ดงักล่าว	ท�าให้ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นศนูย์เรยีนรู ้
การใช้ปุ ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลแป-ระ	 เพื่อให้เกษตรกร 
และบุคคลที่สนใจในชุมชน	และชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้	เพื่อน�าไปปรับใช้และปรับเปลี่ยน
แนวทางการท�าเกษตรของตนเองต่อไป

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“ตั้งใจพัฒนาตัวเองและสร้างผลงาน
ให้เป็นแบบอย่างของชุมชนและผู้อื่น”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 การท�าเกษตรของตนเอง	 เริ่มต้นจากความชอบด้านการเกษตร	แม้จะเพิ่งเริ่มต้นท�า 
การเกษตรได้ไม่นาน	เนือ่งจากเรยีนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่	6	แล้วไม่ได้ศกึษาต่อ	และท�างานรบัจ้าง 
ก่อสร้างเป็นเวลา	20	ปี	ก่อนจะมาท�าการเกษตร	เนือ่งจากถงึจดุอิม่ตวัในการอาชีพรับจ้าง	และครอบครัว 
มพีืน้ทีท่�าการเกษตรอยูแ่ล้ว	ประกอบกบัได้เหน็วธิกีารท�าการเกษตรของเกษตรกรทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
มีรายได้ดีและต่อเนื่อง	 จึงได้เลิกอาชีพรับจ้างหันมาท�าการเกษตรอย่างเต็มตัว	 เริ่มแรกท�าสวน
ยางพาราอย่างเดียว	จนค่อยๆ	เพิ่มชนิดพืช	ประมง	และเลี้ยงสัตว์	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
	 2.	 “ผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ใช้เอง”	 เป็นวิธีการท�าการเกษตรของตนเอง	 เพื่อปรับใช้ใน
กระบวนการผลิต	 ปรับเปลี่ยนจากการใช้เคมีเป็นวิธีการท�าเกษตรแบบธรรมชาติ	 คือ	 เลิกใช้เคมีในกระบวนการผลิต	 เพื่อท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ	
ปลอดภัยจากสารเคมี	เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต	โดยตนเองได้ท�าปุ๋ยหมักแห้ง/น�้า	ใช้เอง
	 3.	 วางแผนการผลติด้านเกษตรให้เกือ้กลูกนั	อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั	เป็นเกษตรผสมผสานตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ปรบัเปลีย่น
วิธีการผลิตให้ต้นทุนลดลง	ดังนี้
	 	 1)	 มูลสัตว์ที่เลี้ยง	(เป็ด	ไก่	แพะ)	เป็นปุ๋ยธรรมชาติให้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง
	 	 2)	 น�าเศษผัก	เศษปลา	และผลไม้ที่เน่าเสีย	เป็นส่วนผสมในการท�าปุ๋ยหมักน�้า	ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	 กระบวนการผลิต	:	ปรับเปลี่ยนจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว	คือ	สวนยางพาราอย่างเดียว	เป็นการท�าเกษตรผสมผสาน	และปรับเปลี่ยน 
จากการใช้ปุ ๋ยเคมี	 เป็นการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์	 ทั้งการท�านาอินทรีย์และการท�าเกษตรผสมผสาน	 เพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมข้ึน	 ลดต้นทุนการผลิต	 
และสร้างความปลอดภัยจากสารเคมีแก่ตนเองและผู้บริโภค
	 2.	 การจัดการผลผลิต	 :	 วางแผนการผลิตให้มีรายได้ประจ�าตลอดทั้งปี	 คือ	 รายได้รายวันมาจากการขายน�้ายาง	 ขายผัก	 รายเดือน	 
จากการขายข้าวโพด	สับปะรด	มะละกอ	มะพร้าว	รายปีจากการขายข้าว	ไม้ผล	ปลา	ไก่	เป็ด	แพะ	ซึ่งเดิมมีรายได้จากการท�าสวนยางพาราอย่างเดียว	
มีรายได้ประมาณ	50,000–60,000	บาทต่อปี	จนปัจจุบันท�าการเกษตรผสมผสาน	มีรายได้ไม่ต�่ากว่า	120,000	บาทต่อปี
 3.	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายผลผลิตด้วยตนเองให้ผู้บริโภคในชุมชน	 และบางส่วนขายให้กับพ่อค้าคนกลาง	 (พืชผัก)	 แต่
ผลผลิตประเภทไม้ผล	ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ขายผลผลิตทางสื่อออนไลน์	(facebook)	เท่านั้น	เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพท�าให้มีการสั่งซื้อ 
ผ่านสื่อออนไลน์	จนผลผลิตไม่พอขายให้กับผู้บริโภคในชุมชนและนอกชุมชน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความรู ้การเกษตรใหม่ๆ	 กับหน่วยงานภาครัฐ	 
จากบุคคลที่ประสบความส�าเร็จด้านเกษตร	ศึกษาดูงานจากสถานที่ประสบความส�าเร็จ	ได้น�าเอา
วิธีการและเทคนิคต่างๆ	 มาปรับใช้ในสวนของตนเอง	นอกจากนี้ยังได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ด้วยกัน	เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

Smart Farmer ต้นแบบ
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสงขลา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต 
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ในแปลงเกษตรมีการน�าเทคนิค	 วิธีการ	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 มาใช้ในกระบวน 
การผลิต	ดังนี้	
	 1.	 การใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก	เช่น	รถไถเล็ก
	 2.	 ปรับปรุงวิธีการปลูกผักแบบใหม่	โดยการปลูกผักบนแคร่	
	 3.	 การให้น�้าแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
 4. วิธีการปลูกผักในแปลงแบบผสมผสาน	โดยใน	1	แปลง	จะมีการปลูกพืชมากกว่า	1	ชนิด	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 การใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก	เช่น	รถไถเล็ก	ใช้เพื่อลดเวลาในการเตรียมดิน	ท�าให้
เตรียมแปลงเกษตรได้รวดเร็วขึ้น
	 2.	 การปลกูผกับนแคร่	เพือ่สะดวกในการปลกู	และดแูลได้ง่าย	เหมาะกบัคนทกุเพศทกุวยั	 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ต้องลุกนั่ง	ดีกว่าการปลูกผักยกร่องบนดิน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายภูกิจ	ปิติฑีรากุล
วัน เดือน ปีเกิด :	 29	มิถุนายน	พ.ศ.	2529
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์,	ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่อยู่ :	 เลขที่	69	หมู่ที่	6	ต�าบลแม่ทอม	อ�าเภอบางกล�า่	
	 	 จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ :	 08	4106	7475
E-mail :	 bird1986.po@gmail.com	
ID Line :	 0841067475
Facebook :	 ภูกิจ	ปิติฑีรากุล	(สวนปิติ)
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านพืชผัก

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

 3. การให้น�้าแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ	ท�าให้ผักได้รับปริมาณน�้าในปริมาณที่เท่าๆ	กันในทุกวัน	ช่วยในการประหยัดน�้า	ช่วยลดต้นทุนการผลิต
	 4.	 วิธีการปลูกผักในแปลงแบบผสมผสาน	โดยใน	1	แปลง	จะมีการปลูกพืชมากกว่า	1	ชนิด	เช่น	ปลูกพืชทั่วไป	และพืชที่มีกลิ่นแรงในแปลง
เดียวกัน	ซึ่งช่วยให้แมลงหรือหนอนไม่มารบกวน	เป็นการลดต้นทุนเรื่องการจัดการศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่ง	และเพิ่มผลผลิตผักให้มีความหลากหลายชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์126



	 พูดคุยกับพ่อแม่และเปลี่ยนแปลงแนวคิดการท�าเกษตรของพ่อกับแม่ที่มีอยู่เดิม	ก่อนให้มาท�าเกษตรปลอดสารเคมีแบบยั่งยืน	และการปลูก 
ผักแบบยกแคร่	 หรือการหาผักที่ไม่มีคนปลูกในพื้นที่มาปลูก	 เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ	 เกี่ยวกับผักในพื้นที่	 จากการเริ่มต้นท�าในครอบครัว	 เมื่อมีความ 
ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น	 จึงได้ขยายฐานการผลิต	 โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน	และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา	
มีชื่อว่า	 “วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์”	 ซ่ึงมุ่งเน้นให้สมาชิกในกลุ่มปลูกผักที่มีความแปลกและแตกต่างจากท้องตลาด	 โดยเน้นการผลิตผัก 
ที่ปลอดสารเคมี	ถึงแม้จะผลิตในปริมาณน้อยแต่ให้มีคุณภาพ	ก็จะได้ราคา	โดยที่ทางกลุ่มสามารถก�าหนดราคาเองได้	และในอนาคตก็จะมีการแปรรูป
สินค้าจากผักที่ทางกลุ่มผลิต	 มีการนัดประชุมเพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานของกลุ่มเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจากกิจกรรมที่แต่ละคน
ด�าเนินอยู่	และหาแนวทางแก้ไขกับสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
	 มีแนวคิดในการท�างาน	 ศึกษาหาข้อมูลก่อนลงมือท�า	 เมื่อทดลองใช้ได้ผล	 ก็น�าข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาในแบบเดียวกัน	 ปัจจุบันยังมีบทบาทการเป็นวิทยากรเผยแพร่และให้ความรู้นักเรียน	 นักศึกษา	 และคนในชุมชนที่สนใจ 
เข้ามาศึกษาความรู้ในแปลงเกษตรของข้าพเจ้าอีกด้วย

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเป็นอันดับแรก  
เดิมท�างานประจ�าแต่ด้วยพ่อและแม่มีอายุมากแล้ว จึงเปลี่ยนแปลง 
ความคิดของตัวเอง โดยการลาออกจากงานประจ�ามาช่วยสืบทอด 

งานด้านการเกษตรที่พ่อและแม่ท�าอยู่

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	 กระบวนการผลิต	:	กจิกรรมการผลติปุย๋	มทีัง้ปุย๋แห้งและปุย๋น�า้	การผลติปุย๋ใช้เองและ 
สอนให้คนท่ีสนใจเรียนรู้ในการท�าปุย๋จากวสัดทุางธรรมชาต	ิเช่น	เศษหญ้า	เศษใบไม้	มาท�าปุย๋ใช้เอง	 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต	และได้สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
	 การใช้ธรรมชาตดิแูลธรรมชาตกินัเอง	เช่น	ผกัหนึง่แปลงปลกู	3	อย่าง	ได้แก่	ผกับ๊อกฉ่อย	 
ผกัคะน้า	และผกัชฝีร่ัง	สาเหตทุีป่ลกูแบบนีเ้พราะว่า	ผกับ๊อกฉ่อยต้นเตีย้กว่าคะน้า	จงึสามารถอาศยั 
อยู่กันได้	ส่วนผักชีฝรั่ง	แมลงไม่กินไม่ท�าลาย	เพราะมีกลิ่นเหม็น	ท�าให้บ๊อกฉ่อยคะน้าที่ปลูกใกล้ๆ	
ผักชี	 แมลงไม่ค่อยรบกวนมากนักเพราะมีกลิ่นฉุนของผักชี	 จึงเป็นการลดการใช้สารเคมีการคลุม 
ในแปลงผัก	ลดการใช้น�้า	ท�าให้ดินไม่แห้งเร็วเกินไป	และท�าให้เกิดวัฏจักรในดิน	เกิดเป็นที่อยู่ของ
สัตว์ตัวเล็กๆ	ใต้กองฟาง	ท�าให้เกิดมูลสัตว์ซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยอยู่ใต้กองฟาง	ซึ่งเป็นอาหารของต้นพืช	ลดการให้ปุ๋ยให้น�้า
	 2.	 การจัดการผลผลิต	 :	 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุน	 เพิ่มรายได้	 และสร้างโอกาสใหม่ๆ	 ในการท�าเกษตรนั้น	 มีการใช้สื่อออนไลน์ 
โดยผ่านทางเฟสบุ๊ค	 “ภูกิจ	 ปิติฑีรากุล	 (สวนปิติ)”	 และ	 LINE	 ในการท�าตลาด	 ได้แก่	 การประชาสัมพันธ์วิธีการปลูก	 การดูแล	 โดยเริ่มตั้งแต ่
การหยอดเมล็ด	กระทั่งเก็บผลผลิต	เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเชื่อมั่นในสินค้าว่าปลอดภัยจากสารเคมีจริงๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้จองสินค้า	เมื่อสามารถ
เก็บผลผลิตได้ก็จะแจ้งให้ลูกค้ามารับที่สวน	 ส่งผลให้ลดต้นทุนในการขนส่ง	 เกิดการพูดคุยโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค	 ผู้บริโภคสามารถ 
เห็นกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน	
 3.	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 เนื่องจากผักที่ปลูกเป็นผักแปลกใหม่ส�าหรับคนในพื้นที่และผู้บริโภค	 จึงเลือกที่จะท�าเอกสารให้ความรู้	 
หรือป้ายบอกชื่อผัก	 และประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากการกินผักแต่ละชนิด	 พร้อมบอกวิธีการน�าไปประกอบอาหาร	 ดังนั้น	 ในเอกสาร	 1	 แผ่น	 
จะประกอบด้วยข้อมูล	 นอกจากนี้การใช้สื่อออนไลน์ยังสามารถกระตุ้นให้ผู ้บริโภคหันมารักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น	 โดยการลดใช้สารเคม	ี 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ท�าสารไล่แมลงใช้เอง	และรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรผ่านทางหน้าเฟสบุ๊ค

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 โดยเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าอบรมเรื่องการท�าเกษตรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ชื่อโครงการ	 “ทายาทเกษตร 
มืออาชีพ	รุ่นที่	3”	เป็นระยะเวลา	1	เดือน
	 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 เช่น	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 หมอดินอาสา	 เกษตรกรในพื้นที่	 ปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	 
ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ	 เข้ามาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและการดูแลรักษาให้กับสมาชิก	 “วิสาหกิจชุมชน 
แม่ทองเกษตรอินทรีย์”	และคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดชุมพร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ผลติทุเรยีนคณุภาพ	โดยปลกูทเุรยีนพนัธุ์หมอนทองเป็นหลกั	วางแผน
การผลิต	 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลกระบวนการผลิต	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
การตรวจสอบย้อนกลับและปรับปรุงการผลิต	ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกัน 
ก�าจดัศตัรพูชือย่างถูกต้อง	มรีะบบการให้น�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และการบรหิาร
จัดการแรงงานในการดูแลสวนทุเรียน

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวีรวัฒน์	จีรวงส์
วัน เดือน ปีเกิด :	 9	มีนาคม	พ.ศ.	2595
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :	 เลขที่	50	หมู่ที่	5	ต�าบลทะเลทรัพย์	อ�าเภอปะทิว
	 	 จังหวัดชุมพร	
โทรศัพท์ :	 08	9899	1310	
E-mail :	 suantaweesupfood@hotmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n	 ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	การใช้สารชีวภัณฑ์	ได้แก่	เชื้อราไตรโคเดอร์มา	บิวเวอร์เรีย	เพื่อลด 
การใช้สารเคมีในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	
 n	 ใช้เครื่องจักร	เพื่อลดแรงงานในการฉีดพ่นสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
 n	 ปรับปรุงสภาพดิน	 โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 และเช้ือราไมคอร์ไรซา	 พร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมภายใน 
สวนทุเรียนให้เหมาะสมตามฤดูกาล	และสภาพอากาศ	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	วางแผนผงัฟาร์ม	และแบ่งโซน	เพือ่ให้สะดวกในการบรหิารจดัการและการดแูล	เนือ่งจาก 
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	 จากประสบการณ์และผลส�าเร็จในการประกอบอาชีพ	 ได้ขยายผลส�าเร็จโดยเป็นศูนย์เรียนรู ้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ท่ีให้ความรู ้ในการผลิตทุเรียนคุณภาพ	 กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ	
ต้ังแต่	 การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 การแปรรูป	 และการตลาด	 อีกทั้งได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ 
รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน	เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ	และประสานงาน 
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	ในการพัฒนาอาชีพชาวสวนทุเรียนในพื้นที่

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพการเกษตร 
และส่งเสริมให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น 
สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

โดยการรวมกลุ่ม เพื่อด�าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร  
การตลาด และประสานงานเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

เป็นแปลงปลกูขนาดใหญ่	โดยผลติทเุรยีนตามมาตรฐานเกษตรทีด่แีละเหมาะสม	 
(GAP)	 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	 เพื่อให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ	์ 
และมีความพร้อมในการให้ผลผลิตในฤดูกาลต่อไป	 โดยจะท�ายอดทุเรียน 
เพื่อสะสมอาหารให้ได้	3	ชุด	
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 เก็บเกี่ยวผลผลิตให้มีคุณภาพ	 ทั้งนี้ทุเรียน
พันธ์ุหมอนทอง	 ต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า	 110	 วัน	 หลังจาก
ดอกทุเรียนบาน	 และท�าสัญลักษณ์	 โดยการใช้เชือกโยงแยกสีในแต่ละรุ่น	 
และมีการแบ่งเกรดผลผลิต	เพื่อจ�าหน่ายออกสู่ตลาดที่แตกต่างกัน
 3.	การจัดการด้านการตลาด	:	ใช้การตลาดน�าการผลติ	และรวมกลุม่
กันเป็นแปลงใหญ่	 โดยมีตลาดส่งออกเป็นตลาดหลัก	 พร้อมทั้งเพิ่มช่องทาง 
การตลาดภายในประเทศ	ได้แก่	ห้างสรรพสนิค้า	(Tops	Supermarket)	ผูค้้าปลกี	 
และจ�าหน่ายด้วยตนเองผ่านตลาดออนไลน์	และสร้างแบรนด์ทเุรยีนคณุภาพ
ในชือ่	“สวนทวทีรพัย์”	และเพิม่มลูค่าโดยการแปรรปูทเุรยีนอบแห้ง	(Freeze	dried)	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ศึกษาและแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและสถานการณ์การผลิตทุเรียน	โดยการ	อบรม	สัมมนา	
ศึกษาดูงาน	 จากหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเกษตรกร	 ทั้งใน 
และนอกจังหวัด	 เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต	 การวางแผนการผลิต	 ทั้งนี้ได้เช่ือมโยงเครือข่าย 
กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน	 ได้แก่	 สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร	 เครือข่ายแปลงใหญ่	 และศูนย์เรียนรู ้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ในการผลิตมังคุด	ได้ท�าการผลิตให้ออกผลผลิตทั้งนอกฤดู	และในฤดู	 
โดยมีระบบน�้า	 เพ่ือบังคับให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อน	 และเลี้ยงใบให้สมบูรณ์
มีอายุ ท่ี เหมาะสมในช ่วงที่กระทบแล้งในเดือนกรกฎาคม	 ถึงเดือน
สิงหาคมในแต่ละปี	 มีระบบการให้น�้าปลายยอด	 เพื่อลดการเข้าท�าลาย 
ของเพลี้ยไฟ	ท�าให้ได้มังคุดผิวมันเป็นที่ต้องการของตลาด	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายบุญเติม	ศิริวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด :	 24	ตุลาคม	พ.ศ.	2502
ระดับการศึกษา :	 ประถมศึกษา
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนวัดน�า้รอบ
ที่อยู่ :	 เลขที่	95	หมู่ที่	6	ต�าบลลานสกา	อ�าเภอลานสกา
	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	
โทรศัพท์ :	 06	1216	8387
E-mail :	 suantaweesupfood@hotmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2557

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 ในการดูแลรักษาได้ใช้การวิเคราะห์ดิน	 เมื่อได้ค่าการวิเคราะห์ดินแล้ว	 ได้มีการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต	 ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 และน�้าหมักชีวภาพ	 เพื่อเป็นการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 ให้ดินมี 
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะส�าหรับการเจริญเติบโตของพืช	 มีระบบการให้น�้าที่ปลายยอด	 เพื่อลดการเข้าท�าลาย 
ของเพลี้ยไฟ	ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีก�าจัดเพลี้ยไฟ	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 ได้ผลิตมังคุดให้ออก	 ทั้งนอกฤดูและในฤดู	 เพื่อลดปัญหามังคุดล้นตลาด	 
โดยได้ท�าการวิเคราะห์ดิน	 และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ให้เหมาะสมกับสภาพดิน	 เน้นการควบคุมปริมาณดอก
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	 การขยายผลความส�าเร็จ	 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเกษตรกร 
ในพื้นที่	 หรือเกษตรกรท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 
โดยร ่วมกับศูนย ์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตร 
อ�าเภอลานสกา	 เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ	 และรวมกลุ่ม 
กับเกษตรกรใกล้เคียง	 จัดตั้งแปลงใหญ่ไม้ผล	 (มังคุด)	 อ�าเภอลานสกา	 
เพื่อรวมกลุ่มกันผลิตมังคุดคุณภาพ	ท�าให้ได้ราคาดีขึ้น

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ผลิตพืชให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ในฤดูกาลปกติ	 โดยควบคุมปริมาณดอกไม่ให้มากเกินไป	 เพื่อรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของต้นไม่ให้โทรม	 มีการจัดการระบบน�้าที่ดี	 ท�าให้ได้มังคุด 
ที่มีผลโต	น�้าหนักดี	ไม่มีเนื้อแก้ว	ยางไหล
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 ทางด้านการจัดการผลผลิต	 ได้ใช้แรงงาน
ในครัวเรือนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต	โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุที่เหมาะสม	
ระยะเข้าสีตั้งแต่ระยะสายเลือดเป็นต้นไป	
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่	 
เพื่อรวบรวมผลผลิต	คัดแยกเกรดมังคุด	เพื่อเพิ่มราคาผลผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานราชการ	 มหาวิทยาลัย	 และหน่วยงาน 
เอกชนอ่ืนๆ	 อย ่างต ่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ทางด ้านการผลิต	 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการพัฒนาผลผลิต	 ทั้งทางด้านคุณภาพ	 การตลาด	
และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ในอ�าเภอ	 และจังหวัดอื่นๆ	 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการผลิตพืช	และแนวโน้มทางการตลาด
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดปัตตานี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	 ใช้สารชีวภัณฑ์รักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน	โดยวิธีการฉีดเข้าล�าต้น
	 2.	 เลือกท�าเลปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีและน�้าดี	 เพราะเป็นพื้นที่ราบผืนดินที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก	 มีล�าคลองไหลผ่านกลางสวน	 ท�าให ้
ในฤดฝูน	น�า้ฝนจะน�าพาตะกอนดนิอนิทรย์ีวตัถ	ุธาตอุาหาร	จากภเูขาลงมาสูบ่รเิวณเชงิเขาเบือ้งล่าง	ท�าให้ดนิมีความอดุมสมบรูณ์สูง	เหมาะสมแก่การ
ปลูกพืช	โดยเฉพาะไม้ผล	ส่งผลให้ผลผลิตมีรสชาติดี	มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ประจ�าถิ่น
	 3.	 ใช้ทุเรียนพันธุ์ดี	 โดยใช้ต้นตอพันธุ์พื้นเมือง	 ที่มีความแข็งแรง	 มีความต้านทานโรคสูง	 ผลผลิตรสชาติหวานมัน	 มีกลิ่นเฉพาะตัว	 
และใช้กิ่งพันธุ์	(ทาบกิ่ง)	ทุเรียนพันธุ์พวงมณี	ซึ่งเกษตรกรได้น�าต้นพันธุ์รุ่นแรกๆ	มาจากจังหวัดจันทบุรี	และได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้น	เพื่อให้เหมาะสมกับ
พื้นที่อ�าเภอยะรัง
	 4.	 ใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย	์ และปุ๋ยพืชสด	 เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างการให้ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักอย่างเพียงพอ	 มีปริมาณ
มากพอที่พืชจะดูดซึมน�าไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น	 และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยพืชสด	 เพื่อปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหาร 
ตรึงอยู่ในดินเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ
	 	 การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารหลัก/รอง/เสริมที่จ�าเป็น	ให้พืชน�าไปสร้างผลผลิต	ที่มีคุณภาพ	โดยการให้จ�านวนน้อย	เพื่อไม่
ให้ธาตุอาหารในดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันมากเกินไป	ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับพืชได้	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายหย๊ะยา	แวสะนิ
วัน เดือน ปีเกิด :	 31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2527
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนตลาดปรีกี	อ�าเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	97/1	หมู่ที่	6	ต�าบลคลองใหม่	อ�าเภอยะรัง
	 	 จังหวัดปัตตานี	
โทรศัพท์ :	 06	2049	8493	
Facebook :	 Bang	Ya	Waesani	
Facebook Fanpage :	 บ้านในสวน	
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

	 	 การให้ปุย๋อนิทรย์ีและปุย๋พชืสด	โดยหลงัจากให้ปุย๋เคมี	2	สปัดาห์	เกษตรกรจะตดัหญ้า 
รอบทรงพุม่	เพือ่ให้เศษหญ้าไปกลบปุย๋เคม	ีและย่อยสลายตามธรรมชาต	ิและใช้ปุย๋อนิทรย์ีเพือ่เป็นการ 
ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย	เพิ่มธาตุอาหารอย่างช้าๆ	ให้พืชน�าไปใช้ได้ยาวนานกว่าปุ๋ยเคมี
	 5.	 วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ไม่ตัดผลทุเรียนทั้งต้นในคราวเดียว	 แต่ใช้วิธีการตัด 
ผลทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสม	 3-4	 ครั้ง	 เพื่อไม่ให้ต้นทุเรียนโทรม	 เพราะจากการ
สังเกตพบว่า	 ทุเรียนที่สุกเต็มที่ในต้นทุเรียนตามธรรมชาติจะหล่นลงมาทีละผล	 ใช้เวลาหลายวัน 
กว่าจะหล่นหมดทั้งต้น	ซึ่งเป็นผลมาจากดอกทุเรียนที่บานหลายรุ่นในต้นเดียวกัน

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์132



	 เกษตรกรมีความรู้ในด้านการปลูกทุเรียนเป็นอย่างดียิ่ง	 เนื่องจากได้ลงมือท�าทุกอย่างด้วยตนเอง	 จนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
การพัฒนาคุณภาพทุเรียน	 ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	 โครงการ 
ปิดทองหลงัพระ	กจิกรรมการพฒันาคณุภาพไม้ผล	เป็นต้น	ท�าให้เกษตรกรข้างเคยีงทัง้ในต�าบล	อ�าเภอ	จงัหวดั	ได้ปรบัปรงุรปูแบบการดแูลสวนทเุรยีน
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	โดยอาศัยแปลงเรียนรู้ของ	นายหย๊ะยา	แวสะนิ	เป็นต้นแบบ

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เกษตรกรมีความต้องการสานต่ออาชีพด้านเกษตรของครอบครัว
และอยากให้ทุกคนเห็นว่าการท�าเกษตร 

ไม่ได้ยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการ 
พัฒนาผลผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีรสชาติดี  

ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู ้
ให้เกษตรกรข้างเคียงอย่างเต็มความสามารถ 

เพื่อการผลิตทุเรียนที่ผู้บริโภคเชื่อถือในวงกว้าง ต่อไป

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 เพื่อป้องกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน	 ได้	 70–80%	 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ธรรมชาต	ิ 
และลดรายจ่ายได้อย่างแท้จริง	ทั้งยังมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
	 2.	 การใช้ปุ๋ยเคมีตามสูตรและช่วงเวลาตามค�าแนะน�า	 โดยใช้สลับกับปุ๋ยอินทรีย์	 ท�าให้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้มาก	 ต้นทุเรียนสร้างผลผลิตได้ 
เต็มศกัยภาพ	มีรสชาตดิ	ีตลาดมคีวามต้องการสงู	อกีทัง้การรกัษาวชัพชืไว้ในร่องสวนเป็นการคงความช้ืนไว้ในดิน	สามารถลดต้นทุนการให้น�า้แก่ต้นทุเรียนได้

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต	:	เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลผลิตทุเรียนให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนเกษตรกรทั่วไป	โดยวิธีการ	ดังนี้
  n	 การให้ปุ๋ยคอกในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต	เพื่อให้ต้นทุเรียน	ได้ทยอยรับธาตุอาหาร	จะท�าให้ต้นทุเรียนไม่โทรม	และต้นทุเรียนจะฟื้นตัว
หลังการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น	ส่งผลต่อความสมบูรณ์ในช่วงการแตกยอดอ่อนใหม่ด้วย
  n	 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว	จะท�าการท�าความสะอาดโคนต้น	ตัดแต่งกิ่งทุเรียน	ให้ปลอดโปร่ง	และ	มีการตัดหญ้าให้เตียนโล่งทั้ง
สวน	ทิ้งไว้ประมาณ	2	สัปดาห์
  n	 ใส่ปุ๋ยสูตร	15	–	15	–	15	รอบทรงพุ่ม	ต้นละประมาณ	2	ก�ามือร่วมกับปุ๋ยคอก	ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา	ให้น�้าเต็มที่รอจนทุเรียนเริ่ม
แตกยอดอ่อน	
	 	 หลังจากทุเรียนเริ่มแตกยอดก็ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ	ร่วมกับการให้ฮอร์โมนบ�ารุง	วิธีการนี้เป็นการเร่งสร้างยอดใหม่ให้แก่ทุเรียน	ท�าให้ทุเรียน
ฟื้นตัวเร็ว	ท�าให้ต้นมีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตเร็วขึ้นในปีต่อไป	
 2.	 การจัดการผลผลิต	 :	 เกษตรกรใช้วิธีการตัดผลทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสม	 3-4	 ครั้ง	 เพ่ือไม่ให้ต้นทุเรียนโทรม	 ท�าให้ได้ 
ผลทุเรียนที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป
 3.	 การจดัการด้านการตลาด	:	เกษตรกรจ�าหน่ายทเุรียนด้วยตวัเอง	โดยอาศยัทางสือ่ออนไลน์	ได้จ�าหน่ายทางเพจ	:	บ้านในสวน	และทางเฟชบุค๊	:	 
Bang	 Ya	 Waesani	 โดยมีลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 เข้าคิวจองอย่างล้นหลาม	 
อีกทั้งยังมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในสวน	 โดยให้ราคาดีกว่าเกษตรกรทั่วไป	 เกษตรกรจะท�าการ 
คัดผลผลิต	แบ่งออกเป็น	2	เกรด	คือ	เกรด	A	จ�าหน่าย	ตลาดต่างประเทศ	เช่น	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
และตลาดในประเทศ	เช่น	ห้างสรรพสินค้าต่างๆ	ส่วนเกรด	B	จ�าหน่ายตลาดทั่วไปในพื้นที่	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เกษตรกรมคีวามกระตอืรอืร้นในการแสวงหาความรูต้ลอดเวลา	อกีทัง้ยงัมกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับเครือข่ายแปลงใหญ่ในพื้นที่	และเครือข่ายระดับประเทศ	เพื่อพัฒนาการท�าสวนทุเรียน
ของตนเองให้ได้ผลผลิตเกรดพรีเมี่ยม	ในนามทุเรียนพวงมณี	อัญมณีแห่งลุ่มน�้าปัตตานี
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพัทลุง

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 “ผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน”	เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	ผลติปุย๋อนิทรย์ีใช้ร่วมกบัปุย๋อนิทรย์ี	เพือ่ลดต้นทนุและเพิม่ผลผลติ
	 2.	น�าของเหลอื	คอื	ทางใบสละทีต่ดัทิง้	น�ามาสบัย่อยมาท�าปุย๋อนิทรย์ี	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	: 
  n เน้นการผลติสนิค้าตามการปฏบัิติทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม	(GAP)
  n	 บริหารจัดการผลผลิตให้มีสินค้าจ�าหน่ายตลอดทั้งปี
 2.	การจัดการผลผลิต	: 
  n ปลูกพืชแซม	และพืชร่วมเสริมเพิ่มรายได้	ได้แก่	หมาก	กล้วย	สะตอ  
	 	 	 มังคุด	มะละกอ
  n	 คัดแยกผลผลิต	ตามขนาด	และคุณภาพ	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายหัสพงศ์	ด�าเรือง
วัน เดือน ปีเกิด :	 29	มกราคม	พ.ศ.	2513
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชมงคล
ที่อยู่ :	 เลขที่	245	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองธง	อ�าเภอป่าบอน
	 	 จังหวัดพัทลุง	
โทรศัพท์ :	 08	6293	5100
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 1.	เปิดศูนย์เรียนรู้ที่สวน
	 2.	เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสละ
	 3.	เกษตรกรมาศึกษาดูงาน	 และน�ากลับไปใช้ในพื้นที่การเกษตร 
	 	 ของตนเอง

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 3.	การจัดการด้านการตลาด	:
  n		 จ�าหน่ายผลผลิตโดยตรงกับผู้บริโภค	และมีพ่อค้า
	 	 	 มารับซื้อที่สวน	
  n	 ผลผลติ	ใช้วธิกีารประชาสมัพนัธ์ขายผลผลติทางสือ่ออนไลน์	 
	 	 	 (Facebook)	 เนื่องจากผู้บริโภคม่ันใจในคุณภาพท�าให้ม ี
	 	 	 การสั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	เข้าร่วมการอบรมความรู้กับหน่วยงานภาครัฐ	 และจากบุคคล 
ที่ประสบความส�าเร็จด้านเกษตร	
	 2.	ศึกษาดูงานจากสถานที่ประสบความส�าเร็จ	ได้น�าเอาวิธีการและเทคนิคต่างๆ	มาปรับใช้ในสวนของตนเอง	
	 3.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง	Smart	Farmer
	 4.	เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสละบ้านหลักสิบ	
	 5.	เป็นสมาชิกแปลงใหญ่สละ	ต�าบลหนองธง	อ�าเภอป่าบอน
	 6.	เป็นสมาชิกไม้ผลอัตลักษณ์
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดยะลา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 n	 การใช้เครือ่งพ่นชนดิป๊ัมแรงดนัสงูแทนการใช้แรงงานแบบป๊ัมโยก	
เพือ่ให้สามารถส่งน�า้ไปในระยะทางไกลและในทีส่งู	ใช้เวลาในการสบูน�า้น้อย	
ท�าให้ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน	ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ลาดชัน
 n	 การใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 เช่น	 การใช้ 
เชื้อบิวเวอร์เรีย	เชื้อเมตาไรเซียม	เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟ	เพื่อลดการใช้สารเคมี
และความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค
 n	 การใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	 โดยการใช้ปุ ๋ยสั่งตัด	 เพื่อช่วย 
ลดต้นทุนในการผลิต	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุขสรรค์	วุฒิพิทักษ์ศักดิ์
วัน เดือน ปีเกิด :	 2	ตุลาคม	พ.ศ.	2525
ระดับการศึกษา :	 ระดับปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	 	 วิทยาเขตหันตรา
ที่อยู่ :	 เลขที่	145	หมู่ที่	1	ต�าบลธารน�า้ทิพย์	อ�าเภอเบตง
	 	 จังหวัดยะลา	
โทรศัพท์ :	 08	4900	6881
ID Line :	 0849006881
Facebook :	 สุขสรรค์	วุฒิพิทักษ์ศักดิ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 n	 การน�าเทคโนโลยีการใช้ในการผลิตสามารถลดระยะเวลา	ลดการใช้แรงงาน	เกิดการประหยัด	ซึ่งส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย	
 n	 การจัดการโรค/แมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์	 ส่งผลให้ผลผลิตปลอดโรค	 มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 n	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร	 เช่น	 วิทยากร
เรือ่งการผลติมงัคดุคณุภาพ	การผลติและขยายสารชวีภณัฑ์	การผลติน�า้หมกั
ชีวภาพ	และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	
 n	 การรวบรวมสมาชิกจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อร่วมกันบริหาร
จัดการในระบบกลุ่ม	น�าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต	พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้า	และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า 
และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

และไม่มสีารเคมตีกค้างทัง้ในดนิและผลผลติ	ผูบ้รโิภคปลอดภยัและม่ันใจในสินค้า	
 n	 การใช้เทคโนโลยใีนการน�าเสนอข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้า	รวมไปถงึ 
การจ�าหน่ายผ่านระบบออนไลน์	ท�าให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจในทกุขัน้ตอนการผลติ	 
ผลผลติจ�าหน่ายได้ราคา	ลกูค้าสามารถสัง่จองและสัง่ซือ้สนิค้าได้สะดวกและง่ายขึน้	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	: 
  n มกีารจดัท�าปฏทินิการผลติในรอบปี	และปฏบิตัติามแผนการผลติ
  n	 มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน
  n	 มีการผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน	 (GAP)	 
มีการดูแลจัดการและเอาใจใส่ทุกกระบวนการผลิต
 2.	การจัดการผลผลิต	: 
  n	 ท�าการเก็บเกี่ยวในระยะที่ตลาดต้องการ
  n มกีารคดัแยกเกรดผลผลติให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
  n	 หลังจากเก็บผลผลิตแล้วจะส่งถึงมือผู ้ซื้อภายใน	 3	 วัน	 
เพื่อให้ผู้ซื้อได้สินค้าที่สดใหม่

 3.	การจัดการด้านการตลาด	:
  n		 การท�ามังคุดกล่อง	จ�าหน่ายผ่านเพจ	Facebook	และ	Line	
  n		 การออกบูธ	เพื่อประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายสินค้า

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
  n		 เข้ารับการฝึกอบรมด้านอารักขาพืช	การผลิตไม้ดอก	ไม้กระถาง	
  n		 เข้าร่วมประชุมจัดท�าแผนขับเคลื่อนกลไกเกษตร
  n		 อบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด	และการบริหารจัดการกลุ่ม
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปรุงอาหาร	 ท�าให้ไม่ต้องใช้ยาก�าจัดวัชพืช	 อีกทั้งใบที่ร่วงจะเป็นปุ๋ย	 และปมรากของต้นเหรียงสามารถ 
ตรึงไนโตรเจนเอาไว้ในดินได้	ท�าให้เป็นการประหยัดปุ๋ย
	 4.	ทางสละ	หรอืเศษไม้	หรอือนิทรียวตัถตุ่างๆ	จะมเีครือ่งบด	แล้วน�าไปปใูต้โคนต้น	เพือ่คลมุดนิ 
เป็นการรักษาความชื้นให้แก่ผิวดิน	 และป้องกันไม่ให้วัชพืชงอก	 เป็นการป้องกันการชะล้างของหน้าดิน	
ป้องกันปุ๋ยไหลไปตามน�้า
	 5.	ใช้เชือกผูกรอบกอสละ	เพื่อให้เดินได้สะดวก	และเวลาฝนตกดินจะได้แห้งไว	เป็นการท�าลาย
ความชื้น	เพื่อป้องกันเชื้อรา	โดยหากเกิดเชื้อรา	ทางสวนจะใช้วิธีให้คนงานเก็บ	แต่ไม่ใช้สารเคมี
	 6.	เล้ียงแมวเพื่อใช้ก�าจัดหนู	 ที่เป็นศัตรูมากัดกินสละ	 โดยเลี้ยงแมว	 1	 ตัวต่อสละ	 1	 ไร่	 
และใช้วิธีการให้อาหารแมว	 โดยวางเป็นจุดต่างๆ	 ภายในสวนสละ	 เพื่อให้แมวเดินเข้าไปในสวน	 เมื่อหน ู
ได้กลิ่นของแมวจะหนี	และแมวก็จะไม่รบกวนขออาหารที่บ้านให้เกิดความสกปรก
	 7.	เลี้ยงสัตว์ปีกไว้ช่วยกินแมลงในสวน	เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
	 8.	เลี้ยงปลากินพืชในสระน�้า	 เพื่อเพิ่มก๊าซออกซิเจน	 และท�าความสะอาดน�้า	 หากไม่มีปลา 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายอาทิตย์	มติธรรม
วัน เดือน ปีเกิด :	 2	ตุลาคม	พ.ศ.	2498
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี	เอกบริหารโรงเรียน
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	430	บ้านหนองปลิง	หมู่ที่	1	ต�าบลคลองปราบ	 

อ�าเภอบ้านนาสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ :	 0	7734	1463,	0	7724	9532,	08	1968	3602
E-mail :	 artitmatitham@gmail.com
Website :	 www.สละอาทิตย์.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2558

ด้านไม้ผล

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ใช้ความรู ้การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ	 มาตรฐาน	 GAP	 ใช้เคมีในการผลิตให้น้อยที่สุด	 หรือใช้ตามความจ�าเป็น	 และจะใช้ 
หลักการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	 โดยวิธีผสมผสานหรือไอพีเอ็มแทน	 แต่การที่จะป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้นจะต้องเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 องค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา	สร้างสรรค์	และพัฒนาเป็นต้นแบบในการปรับปรุงวิธีการผลิตสละ
	 1.	การปลูกสละระยะ	 4x6	 เมตร	 ท�าให้สามารถปลูกสละได้ไร่ละ	 66	 กอ	 และสามารถต้านแรงลมได้	 โดยไม่ท�าให้กอสละโยกหรือไหวเวลาที่ลม 
พัดแรง	ส่งผลให้ต้นสละไม่ล้ม
	 2.	ใช้ยิปซัมซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นมาใช้	เพื่อป้องกันโรคตัวยุบหัวแตกของสละ
	 3.	ปลกูต้นไม้ตระกลูถัว่	คอื	ต้นเหรยีง	ซึง่เป็นไม้ภาคใต้ทีใ่กล้จะสญูพนัธุ	์เพือ่เป็นร่มเงาและบงัแดดทีส่่องไปถงึพืน้ดนิ	ท�าให้วชัพชืไม่ขึน้	เพราะไม่มแีสงแดด 
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	 1.	 เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจมาศึกษาดูงาน	และขยายผลไปด�าเนินการจนส�าเร็จ	
ตัวอย่างความส�าเร็จที่ได้รับจากการน�าผลงานของสวนสละอาทิตย์ไปปรับใช้	 ได้แก่	 สวนนันประภา	 และผู้ปลูกสละ	 จังหวัดพัทลุง	 สวนสละดวงแก้ว	 อ�าเภอชัยบุร	ี 
สวนสละธานิน	 อ�าเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซึ่งเดิมทีเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางพารา	 และปาล์มน�้ามัน	 ซึ่งเมื่อราคายางพาราและปาล์มน�้ามันตกต�่าท�าให ้
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมหาศาล	 โดยเจ้าของสวนได้เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่การปลูกสละ	 การแปรรูปผลิตภัณฑ์	 และการวางแผนการตลาด	 จนสามารถ 
ขยายผลเป็นแหล่งปลูกสละที่มีคุณภาพดีอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้
	 2.	สามารถสร้างงานให้กับชุมชน	โดยการจ้างงานและเป็นตัวแทนขายสินค้าของสวนสละ
	 3.	 เป็นต้นแบบให้ลูกๆ	ที่เรียนจบแล้วกลับมาท�างานเกษตรกรรมได้ต่อยอดอาชีพและธุรกิจจากที่รุ่นพ่อได้สร้างเอาไว้
	 4.	ปลูกฝังให้เยาวชนและเด็กรุ่นใหม่รักอาชีพเกษตรกรรม	 โดยมีสวนสละอาทิตย์เป็นต้นแบบว่าอาชีพเกษตรกรรม	หากศึกษาและวางแผนอย่างมีระบบ	
สามารถเป็นอาชีพที่มั่นคง	สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้	โดยไม่ต้องทิ้งบ้านไปท�างานต่างถิ่น

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

สานต่อและพัฒนาอาชีพของบิดามารดา 
ให้มีความยั่งยืน ปลอดภัย ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค 

และถ่ายทอดสู่รุ่นหลังสืบไป

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

จะมีวัชพืชน�้าในสระจ�านวนมาก	 สระจะตื้นเขินเร็ว	 และน�้าจะเน่าเสียได้ง่าย	 อีกทั้งวัชพืชน�้าจะถูกดูดมาติดใบพัดเครื่องยนต์	 ท�าให้ก�าลังเครื่องตกจะอุดตันบริเวณ 
หัวสปริงเกอร์	ต้องคอยแกะท�าความสะอาด	ท�าให้เสียค่าแรงงานและเสียเวลา
	 9.	ปลูกดอกเดหลี	 เพื่อล่อแมลงวันทองให้ออกห่างจากพืชที่เราปลูกเอาไว้	 ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแมลงวันทอง	 ให้มารวมกลุ่มที่ดอกเดหลี	 เวลาก�าจัด
แมลงวันทองก็สามารถก�าจัดได้ง่ายกว่า	ไม่กระทบกับผลผลิตหลัก
	 10.	เลี้ยงควาย	แพะ	แกะ	หมู	โดยยกคอกสูง	และเอาทางสละบดปูใต้คอกเพื่อซับกลิ่น	พอสิ้นเดือนน�าออกมาเป็นปุ๋ยหมัก
	 11.	ปลูกพืชหลายชนิดในสวนที่ปลูกใหม่ๆ	 เพื่อหารายได้ก่อนที่พืชหลักจะให้ผลผลิตให้มีทุกอย่างครบถ้วนในสวน	 ให้มีมากชนิด	 แต่ไม่ได้มากชิ้น	 
โดยปลูกอย่างละ	100	ต้น	เช่น	ผักต่างๆ	มะละกอ	กล้วย	ฝรั่ง	เพื่อน�ามาจ�าหน่ายหน้าร้าน
	 12.	ปลูกเอง	แปรรูปเอง	และมีห้องเย็นเก็บสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเอง
	 13.	การท�าบันทึกการบริหารจัดการผลผลิตในสวน	 จนสามารถบอกได้ว่าสละทั้งหมดมีกี่ช่อ	 สุกวันไหนบ้าง	 เพื่อวางแผนการตลาด	 โดยการใช้ริบบิ้น 
ติดเครื่องหมายและจดบันทึกวันผสมเกสร	จ�านวนช่อ	และวันเก็บเกี่ยว	เพื่อก�าหนดเป้าหมายตลาด
	 14.	ผลผลิตในสวนจะไม่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์	 หากผลผลิตไม่ตรงตามคุณภาพตกเกรดในการน�าไปแปรรูป	 เปลือก	 เมล็ด	 และลูกเน่า	 จะถูกน�าไป 
ท�าปุ๋ยหมัก
	 15.	ใส่ปุ๋ยสละแบบผสมผสานระหว่างปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี	แบบใส่น้อยๆ	แต่ใส่บ่อย	ๆ

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 ใช้ความรู้การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ	 มาตรฐาน	 GAP	 ใช้เคมีในการผลิตให้น้อยที่สุด	 หรือใช้ตามความจ�าเป็น
กระบวนการผลิต	การปลูกสละของสวนสละอาทิตย์ได้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุด	
 2.	การจัดการผลผลิต	:	ปลูกเอง	แปรรูปเอง	และมีห้องเย็นเก็บสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเอง	สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของสวนสละอาทิตย์	
ได้แก่	สละอาทิตย์	อาทิตย์ลอยแก้ว	อาทิตย์แช่อิ่ม	อั่งเปาลอยแก้ว	สละทรงเครื่อง	น�้าสละ	กาแฟสด	และเมล็ดกาแฟสวนสละอาทิตย์	อาทิตย์ไข่เค็ม	และผลิตภัณฑ์
อ้อล้อฟาร์ม	
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 การท�าบันทึกการบริหารจัดการผลผลิตในสวน	 จนสามารถบอกได้ว่าสละทั้งหมดมีกี่ช่อ	 สุกวันไหนบ้าง	 เพื่อวางแผน 
การตลาดโดยการใช้ริบบิ้นติดเครื่องหมายและจดบันทึกวันผสมเกสร	 จ�านวนช่อ	 และวันเก็บเกี่ยว	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายตลาด	 มีร้านขายของฝากจากสวน	 
สินค้าของสวนสละได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น	 OTOP	 ของพัฒนาชุมชน	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สละอาทิตย์	 ได้รับการรับรองเป็น	 OTOP	 ห้าดาว	 และเป็นของดี 
ของเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 โดยมีวิธีการได้มาซึ่งความรู้หลายๆ	วิธี	ดังนี้
	 	 1.	ศึกษาดูงาน	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านนาสารที่น�าศึกษาดูงานการปลูกสละจันทบุรี	ดูงานการปลูกสละน�้าผึ้ง	ประเทศมาเลเซีย	
	 	 2.	ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยประสบการณ์ที่ท�างานกับสวนทุกวัน	
	 	 3.	ส�านักงานเกษตรอ�าเภอให้ความรู้สภาพพื้นที่กับความเหมาะสมในการปลูกพืช	การดูแลและป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	
	 	 4.	กรมวิชาการเกษตร	การผลิตพืชตามระบบ	GAP
	 	 5.	ส�านักงานพัฒนาที่ดิน	การผลิตปุ๋ยหมัก	น�้าหมัก	ส่งเสริมให้ความรู้
	 	 6.	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายผู้ปลูกสละจังหวัดสุราษฎร์ธานี	และจังหวัดพัทลุง
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดกระบี่

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ปลูกปาล์มน�้ามันเป็นพืชหลัก	และอาชีพเสริมในสวนปาล์มน�้ามัน	คือ	 
สมุนไพร	ไม้ผล	เพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มน�้ามัน
	 การเลี้ยงสัตว์	เช่น	แพะ	สุกร	ไก่พื้นบ้าน	วัว	กบ	และปลา	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 น�าเครื่องผสมปุ๋ยมาใช้ในการผสมปุ๋ยใช้ในสวนปาล์มน�้ามัน	 ในอัตรา 
ที่เหมาะสม	 ตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ตามความต้องการของพืช	 ท�าให้สามารถ 
ลดต้นทุนปุ๋ยที่ใช้ในสวนปาล์มน�้ามัน
	 น�าเครือ่งสบัย่อยทางปาล์มมาสบัย่อย	ท�าเป็นส่วนผสมของปุย๋อนิทรย์ี 
ที่ใช้ในสวนปาล์มน�้ามัน	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสมหวิง	หนูศิริ
วัน เดือน ปีเกิด :	 7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2511
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
สถาบันการศึกษา :	 -
ที่อยู่ :	 บ้านเลขที่	54	หมู่ที่	3	ต�าบลทุ่งไทรทอง	อ�าเภอล�าทับ
	 	 จังหวัดกระบี่	
โทรศัพท์ :	 087	2793	55781
Facebook :	 สมหวิง	หนูศิริ,	ศูนย์เรียนร์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทับควาย
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2558

ด้านปาล์มน�้ามัน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นแบบอย่างในการท�าบญัช	ีและการสอนเน้นให้คนในชุมชนท�าบญัชี

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มองไปข้างหน้า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	และใช้มูลสัตว์ท�าปุ๋ย
 2.	การจัดการผลผลิต	 : 	 เพิ่มกิจกรรมในสวนปาล ์มน�้ ามัน 
ให้มีการใช้อย่างครบวงจร	เช่น	ทลายปาล์มน�ามาเพาะเห็ด	ท�าปุ๋ย	เลี้ยงสัตว์
ในสวนปาล์มน�้ามันน�ามูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย
 3.	การจัดการด ้านการตลาด	 : 	 ผลผลิตที่ ได ้น�ามาแปรรูป 
และจ�าหน่ายให้กลุ่มผู้มาศึกษาดูงาน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 พัฒนาสวนปาล์มน�้ามันเป็นฐานเรียนรู ้ 	 ซึ่งปัจจุบันมี	 12	 ฐาน	 
และขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง	คือ
  1.	 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต�าบลดินแดง
  2.	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	(กาแฟขี้ชะมด)
   3.	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนราธิวาส

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 การน�าองค์ความรู้เรื่องการเรื่องผึ้งชันโรง	 มาปรับใช้ในการท�าสวน
ปาล์มน�้ามัน	 เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ามัน	 ท�าให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สูงขึ้น	 
ส ่ งผลให ้ เกษตรกรมี รายได ้มากขึ้ น 	 โดยสามารถเพิ่ มผลผลิตได 	้ 
1,000	กโิลกรมั/ไร่/ปี	ส่วนผลพลอยได้	คอื	น�า้ผึง้ชนัโรง	สามารถเกบ็จ�าหน่าย	 
และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค ่า	 เช ่น	 น�้าผึ้งพร ้อมดื่ม	 สบู ่น�้าผึ่ง	 เป ็นต้น	 
เป็นรายได้เสริมในสวนปาล์มน�้ามัน	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การน�าองค์ความรูเ้รือ่งการเลีย้งผึง้ชันโรง	มาเลีย้งในสวนปาล์มน�า้มนั	 
เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ามัน	 โดยใช้ผึ้งชันโรงในการผสมเกสรตัวเมีย 
และเกสรตัวผู้ของปาล์มน�้ามัน	 ท�าให้ปาล์มน�้ามันติดผลได้ดี	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	
และยังสามารถน�าเอาน�้าผึ้งชันโรงมาจ�าหน่าย	 และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 
เป็นรายได้เสริมจากการสวนปาล์มน�้ามัน	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายมานพ	จี๋คีรี
วัน เดือน ปีเกิด :	 20	มกราคม	พ.ศ.	2514
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ :	 เลขที่	127/10	หมู่ที่	4	ต�าบลโคกเคียน	
	 	 อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
โทรศัพท์ :	 08	3183	7809
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านปาล์มน�้ามัน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 เป็นเกษตรกรต้นแบบ	 และ	 จัดตั้งเป็นแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 
ทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงาน	 เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู	้ 
ทั้งด้านการท�าสวนปาล์มน�้ามันและการเลี้ยงผึ้งชันโรง	 และได้ขยายผล	 
โดยเป็นผู้น�าในการรวมกลุ่มการเลี้ยงผึ้งชันในสวนปาล์มให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่	 เพื่อให้เกษตรกรได้น�าองค์ความรู้มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต	 และเป็น 
รายได้เสริมต่อไป

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“สืบสานการท�าการเกษตร ส่งต่อสู่ลูกหลาน อย่างยั่งยืน”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	มีการวางแผนการผลิต	ตลอดจนการดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การใส่ปุ๋ย	 การตัดแต่งทางใบ	 เป็นต้น	 ให้สามารถออกสู ่
ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง
	 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีการจัดการผลผลิต	 โดยการเก็บเก่ียว
ผลผลิตปาล์มน�้ามันที่มีความสุกเต็มที่	มีเปอร์เซ็นต์น�้ามัน	18-19	เปอร์เซ็นต์	 
และส่งขายยังลานเท	หรือโรงงานภายใน	24	ชั่วโมง
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีการจัดการด้านการตลาด	 โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการขายผลผลิต	 
เพื่อให้มีอ�านาจในการต่อรองด้านราคา	โดยมีแผนการท�าบันทึกข้อตกลงกับทางโรงงานเพื่อขายผลผลิต

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 โดยศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ	 หนังสือทางวิชาการ	 
สื่อสารสนเทศ	การประชุมและการสัมมนาของเครือข่ายเกษตรกร	และการศึกษาดูงานในของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ
ที่ประสบความส�าเร็จ	เพื่อน�ามาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท�าการเกษตรของตนเอง
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดตรัง

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 กิจกรรมการผลิตเน้นการผลิตสัตว์แบบครบวงจร	 กิจกรรมเด่น	 คือ	 
การเลีย้งแพะ	การเลีย้งแพะโดยทัว่ไปแบบชาวบ้าน	จะเลีย้งโดยการปล่อยให้แพะหากิน	 
สายพันธุ์ก็ใช้สายพันธุ์พื้นเมืองให้ผลผลิตต�่า	ทางฟาร์มได้พัฒนาการเลี้ยงแพะ	ดังนี้
	 1.	 ระบบการเลี้ยง	เลี้ยงแบบยืนคอก	คือ	เลี้ยงในคอกตลอดเวลา	ใช้หญ้า
และอาหารข้นซึ่งผสมเอง	 (กากปาล์มน�้ามัน	 กากถ่ัวเหลือง	 ร�าข้าว)	 ช่วยให้แพะ 
เจริญเติบโตดีมีสุขภาพแข็งแรง	 ผู ้ดูแลมีเวลาไปท�ากิจกรรมอื่นได้	 โดยปรับ 
พฤติกรรมแพะให้กินอาหารเป็นเวลา	 และมีมูลจ�าหน่ายเป็นรายได้อีกช่องทาง	 
ซึ่งการท�าคอกแพะเน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อประหยัดต้นทุน
	 2.	 การพัฒนาสายพันธุ์	ทางฟาร์มได้เลี้ยงแพะ	2	สายพันธุ์	คือ	พันธุ์ให้นม	 
และพันธุ์เนื้อ	 ซึ่งปัจจุบันมีพันธุ ์เนื้อมากกว่าเพราะตลาดมีความต้องการสูง	 
ส่วนพันธุ์นมมีเล็กน้อย	 เพื่อใช้ขายนมสด	 แปรรูปเป็นสบู่และโลชั่น	 ซึ่งสายพันธุ ์
เราจะมีการปรับปรุงสายพันธุ์เอง	 โดยคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีความแข็งแรง 
และอายุเหมาะสมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
	 3.	 การดูแลรักษา	 เน่ืองจากในการฉีดยาและวัคซีนต่างๆ	 ต้องด�าเนิน
การโดยเจ้าหน้าท่ี	 หรือสัตวแพทย์	 ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด	 ทางฟาร์มได้ศึกษาเรียนรู ้
จนสามารถด�าเนินการได้เอง

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสุดดิน	ซาชา
วัน เดือน ปีเกิด :	 1	มีนาคม	พ.ศ.	2523
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ :	 เลขที่	45	หมู่ที่	7	ต�าบลบางเป้า	อ�าเภอกันตัง
	 	 จังหวัดตรัง	
โทรศัพท์ :	 08	1272	6028
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ด้านปศุสัตว์

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
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	 การเลี้ยงแพะ	 นอกจากการเล้ียงส่วนตัวแล้ว	 ยังจดทะเบียนวิสากิจชุมชน
สมาชิก	จ�านวน	30	คน	ในการเลี้ยงและท�าตลาดร่วมกัน	และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการเกษตรยัง่ยนื	9101	ในการจดัสร้างโรงเรอืน	และพนัธุแ์พะ
ของชุมชน	และได้รับการสนับสนุนโครง

n

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

สานต่อวิถีชีวิตการท�าเกษตรของครอบครัว 
และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรุ่นหลังต่อไป 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 4.	 การแปรรูปผลผลิต	 นอกจากจะจ�าหน่ายเป็นแพะเป็นแล้ว	 ทางฟาร์ม
มีการแปรรูปหลายรูปแบบ	ได้แก่	เนื้อสด	แกงแพะ	น�้าพริกแพะ	(ใช้เนื้อแพะแทน
กะปิ)	นมสดแพะ	สบู่นมแพะ	โลชั่นนมแพะ

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 การเลี้ยงแพะแบบยืนคอก	 คัดเลือกพันธุ์เอง	 เลี้ยงโดยอาหารผสมเอง	 
ดูแลรักษาโรคเอง	ตลอดจนแปรรูปผลผลิตเอง	ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง	ผลผลิต
เพิ่มขึ้น	 สร้างมูลค่าให้ผลผลิต	 ส่งผลให้ได้ก�าไรเพิ่มขึ้นจากการเล้ียงแบบชาว
บ้านทั่วไป	 ประมาณร้อยละ	 50	 เนื่องจากแพะเจริญเติบโตเร็ว	 เช่น	 ที่แพะอาย	ุ 
4	เดอืน	เลีย้งแบบทัว่ไปน�า้หนกัประมาณ	8-10	กโิลกรมั	แต่เลีย้งแบบยนืคอก	สามารถ 
ให้น�้าหนักได้ถึง	15-20	กิโลกรัม	ผู้เลี้ยงมีเวลาท�ากิจกรรมอย่างอื่นได้	โดยการปรับ
พฤตกิรรมแพะให้กนิอาหารเป็นเวลา	และการแปรรปูจากการขายแพะสด	สามารถ
เพ่ิมมูลค่าได้	แพะเป็นราคากโิลกรมัละ	180	บาท	แปรรปูเป็นเนือ้สดราคา	380	บาท

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	ใช้ระบบการผลิตที่จัดการง่ายได้ผลผลิตสูง	ระบบยืนคอก	ผสมอาหารเอง	ควบคุมโรคเอง
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีผลผลิตหลากหลาย	 มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า	 โดยสินค้าที่โดดเด่น	 เช่น	 น�้าพริกเน้ือแพะ	 
สบู่นมแพะ	โลชั่นนมแพะ
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 จ�าหน่ายเองในพื้นที่	 ตลาดตามความเชื่อของศาสนา	 การท�าบุญทางอิสลาม	 จีน	 
และความเชื่อในพื้นที่	(ตลาดมีความต้องการสูงไม่เพียงพอต่อความต้องการ)

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ไม่หยุดนิ่ง	 โดยเป็นอาสาปศุสัตว์	 และเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ	 มีการรับความรู้ใหม่จากหน่วยงานราชการ	 เช่น	 การท�าสบู่	 
โลชั่น	 จากกรมปศุสัตว์	 และได้มีการคิดค้นปรับเปล่ียนสูตรให้สอดคล้อง 
และเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าจังหวัดตรัง	โดยใช้ดอกศรีตรังในสูตรโลชั่น
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ด้ำนพชื	จะให้น�ำ้ในแปลงผกัหวำนป่ำ	โดยธรรมชำตผิกัหวำนป่ำจะให้
ผลผลติช่วงแล้งหลังจำกใบร่วง	แต่ทำงสวนได้ท�ำกำรวำงระบบน�ำ้โดยใช้ระบบ
สปรงิเกอร์เพือ่ให้ผกัหวำนเจรญิเตบิโตอย่ำงเตม็ทีโ่ดยไม่มกีำรทิง้ใบ	ซึง่ช่วยให้
ผักหวำนป่ำออกยอดตลอดเวลำหำกมีกำรตัดยอดหรือริดใบ	 ในส่วนกำรเก็บ
จะท�ำกำรตัดให้เหลือต่อท�ำให้ยอดใหม่แตกไวกว่ำเดิม
	 ด้ำนปศสุตัว์	จะมกีำรให้น�ำ้ไก่ไข่	โดยระบบอตัโนมตั	ิและมกีำรเลีย้งแบบ 
ปล่อยซึง่ท�ำให้ไก่ไข่ไม่เครยีด	ให้ไข่ดก	และมกีำรใช้หยวกกล้วยสบั	หมกักบัร�ำ	
ข้ำวโพดป่น	และหวัปล	ีเพือ่ลดต้นทนุ	ช่วยให้ไข่ไก่ฟองใหญ่และไข่แดงมสีสีวย	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 ระบบสปรงิเกอร์ในผกัหวำนป่ำจะช่วยให้สำมำรถผลติออกมำได้เยอะขึน้ 
และยอดก็จะอวบสวยเป็นที่ต้องกำรของตลำดมีขำยตลอดปี	 กำรหมักท�ำ
อำหำรไก่เองท�ำให้ช่วยลดต้นทุนค่ำอำหำรและกำรเสริมด้วยหัวปลีจะท�ำให้
ไข่แดงสีสวย	ฟองโตเป็นที่ต้องกำรของตลำด	ในส่วนของกำรให้น�้ำด้วยระบบ
อัตโนมัติก็จะช่วยลดระยะเวลำในกำรเลี้ยงได้มำกขึ้น

ชื่อ-นามสกุล :	 นางรงค์ลักษณ์	แก้วอ่อน
วัน เดือน ปีเกิด :	 31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2516
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่อยู่ :	 เลขที่	108	หมู่ที่	7	ต�าบลบ้านเนิน	อ�าเภอหล่มเก่า
	 	 จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ :	 08	4091	6643
Facebook :	 นุจรีย์ฟาร์ม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 ผลส�ำเร็จของกำรขยำยองค์ควำมรู้	 ประสบกำรณ์	 และควำมส�ำเร็จ	
คอื	เกษตรกรทีม่ำศกึษำดงูำนน�ำองค์ควำมรูท่ี้ได้รบักำรถ่ำยทอดไปปฏบิตัแิละ
ได้แนะน�ำให้เกษตรกรท่ำนอื่นๆ	มำดูต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	ท�ำให้
เกิดก�ำลังใจในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของเกษตรกรต้นแบบ	 และท�ำให้เกิดแรง
บันดำลใจในกำรท�ำกำรเกษตรส�ำหรับเกษตรกรที่เข้ำมำศึกษำดูงำน

	 โดยกำรเป็นวิทยำกรเมื่อได้รับเชิญจำกหน่วยงำนรำชกำร	 ให้ค�ำแนะน�ำและพำชมแปลงต้นแบบของตนเอง	
ท�ำให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเรียนรู้	 ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมที่สนใจเพื่อน�ำไปปฏิบัติและขยำยผลกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได ้
ภำยหลังที่ผู้สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำน	 จะมีกำรโทรไปสอบถำมกลุ่มที่มำศึกษำดูงำนถึงผลลัพธ์ของกำรน�ำไปปฏิบัต	ิ 
ปัญหำ	และอุปสรรคต่ำงที่เกิดขึ้น	เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและวิธีกำรแก้ไขกับผู้ที่ได้น�ำไปทดลองปฏิบัติต่อไป

■

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลติ	:	ได้มกีำรผลติพชือนิทรย์ี	โดยท�ำบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกบัหน่วยงำนภำยในอ�ำเภอ 
และผลิตอำหำรไก่ไข่เพื่อใช้เอง
	 2.	การจัดการผลผลิต	:	มีกำรน�ำต้นกล้วยที่ตัดปลีแล้วมำท�ำเป็นอำหำรไก่ไข่	เศษผักก็จะน�ำไปเลี้ยงปลำ
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 จะมีกำรออกบูธขำยตำมสถำนที่จัดงำนต่ำงๆ	 ภำยในอ�ำเภอ	 บำงส่วนน�ำไป 
ขำยภำยในชุมชน	และจ�ำหน่ำยทำงออนไลน์	ตำมเฟสบุ๊คหรือไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 จำกทำงอินเทอร์เนต็และเมือ่รูว่้ำมหีน่วยงำนจำกทำงรำชกำรหรอืเอกชนมำให้ควำมรู	้กจ็ะหำทำงไปดงูำนและ
เข้ำร่วมอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาหารให้แก่ตัวเอง ชุมชนและสังคม  
และผลิตพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดล�าพูน

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ปัญหำปัจจัยกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง	 คือ	 เรื่องแรงงำน	 ที่มี 
ค่ำแรงท่ีสูงขึ้น	 ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น	 จ�ำเป็นต้องหำเครื่องมือมำช่วยทุ ่นแรง 
ในกำรท�ำงำนให้เรว็และมปีระสทิธภิำพ	ประหยดัแรงงำนสำมำรถท�ำได้โดยไม่จ้ำงแรงงำน
นอกครัวเรือน	 เช่น	 กำรปลูกมันเทศต้องจ้ำงไถกลับหน้ำดิน	 จ้ำงไถปรับพื้นสวนให้เรียบ	
จ้ำงยกร่องแปลง	และจ้ำงแรงงำนมำปรับให้เป็นรูปร่อง	ซึ่งกว่ำจะได้ปลูกมันก็มีค่ำใช้จ่ำย 
ประมำณ	 1	 หมื่นบำท	 ปัจจุบันมีรถไถนั่งขับ	 1	 คัน	 เมื่อขุดมันออกไปสำมำรถไถกลับ 
หน้ำดินท้ิงไว้เมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องรอคนรับจ้ำงรถไถว่ำง	 หรือมำไม่คุ ้มค่ำจ้ำงที่มี 
เนื้อที่น้อย	แล้วยังมีรถไถพรวนเล็กเดินตำมอีก	1	คัน	ไว้ส�ำหรับยกร่อง	ครั้นถึงเวลำขุดมัน 
ขึน้ขำยต้องจ้ำงแรงมำขดุ	2	คนๆ	ละ	300	บำท	รวมเป็นเงนิ	600	บำท	ปัจจุบนัใช้รถไถใหญ่ขดุ	 
แล้วเดินเก็บมันใส่ตะกร้ำ	 ใช้รถไถลำกมำที่บ้ำนเพื่อล้ำงใส่ถุงเพื่อส่งให้ลูกค้ำ	 เห็นได้ว่ำ 
กำรใช้เทคโนโลยีมำใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 ได้น�ำองค์ควำมรู	้วทิยำกำรใหม่ๆ	และจำกประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ	มำประยกุต์ใช้	
เพือ่ช่วยในกำรผลติล�ำไย	รวมทัง้กำรคดิค้นหำวธิกีำรน�ำทรพัยำกรมำใช้ในด้ำนใหม่ๆ	เพ่ือให้
ใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้	โดยกำรใช้สำรชวีภณัฑ์เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติจำก 
กำรใช้สำรเคมี	 รวมถึงกำรใช้น�้ำหมักต่ำงๆ	 บ�ำรุงต้นล�ำไย	 รวมถึงพืชผักต่ำงๆ	 และใช้
เทคโนโลยีกำรตัดแต่งกิ่งและกำรตัดแต่งช่อผลล�ำไย	 เพื่อเพิ่มคุณภำพของผลผลิตล�ำไย	
รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล	ทดแทนกำรใช้แรงงำน	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายชนัสถา	ชัยเจริญ
วัน เดือน ปีเกิด :	 15	กันยายน	พ.ศ.	2504
ระดับการศึกษา :	 ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ที่อยู่ :	 เลขที่	31	บ้านทุ่งทองกวาว	หมู่ที่	6	ต�าบลทาทุ่งหลวง	
	 	 อ�าเภอแม่ทา	จังหวัดล�าพูน	รหัสไปรษณีย์	51140
โทรศัพท์ :	 08	8416	1545
ID Line :	 chanatta_04
Facebook :	 ชนัสถา	ชัยเจริญ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
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	 ขยำยควำมส�ำเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน	 โดยกำรจัดตั้งเป็นแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรในชุมชนหรือผู้สนใจมำศึกษำเรียนรู้ 
จำกกำรปฏิบัติจริงในแปลงได้	 รวมถึงสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำต่ำงๆ	 ได้	 ซึ่งแปลงเรียนรู้ประกอบด้วยแปลงเรียนรู้ด้ำนพืช	 (กำรตัดแต่งกิ่ง 
และกำรตัดแต่งช่อผลล�ำไย)	ด้ำนประมง	(กำรเพำะเลี้ยงกบ)	และด้ำนปศุสัตว์	(กำรเลี้ยงไก่)

■

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:	กำรผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรของผมมี	2	ลักษณะ	คือ	
	 		 1.1.	 พืชหลัก	 ได้แก่	 ล�ำไย	 จะใช้กำรตัดแต่งทรงพุ่มให้โล่ง	 ต�่ำ	 ง่ำยต่อกำร 
ดูแล	และเก็บเกี่ยว	กำรตัดแต่งช่อผล	เพื่อป้องกันโรคและแมลงมำรบกวน	และลูกมีขนำด
ที่เลียนเท่ำกัน	
	 	 1.2.	 พืชรอง	 ได้แก่	 พืชผักสวนครัว	 กำรปลูกมัน	 ปีนี้จะปลูกข้ำวโพดหวำน	 
ไว้ส�ำหรับขำย	ส่วน	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	และข้ำวไร่	เอำไว้เพื่อเลี้ยงไก่	
	 	 กำรบริหำรจัดกำรท่ีโดดเด่น	 คือ	 ลดต้นทุน	 และปลอดภัยจำกสำรเคมี	 
จะท�ำปุย๋หมกัใช้เอง	จะใช้สำรชวีภณัฑ์เพือ่ป้องกนัโรคและแมลงมำรบกวน	รวมถงึฮอร์โมน
ที่ใช้บ�ำรุง	 จะใช้พืชผักสวนครัวที่สำรพิเศษในตัวมำหมัก	 เช่น	 แคลเซียมมีในเปลือกไข่	 
โบรอน	มีในผักบุ้งนำ
	 2.	การจดัการผลผลติ	:	เรือ่งล�ำไย	แต่เดมิเมือ่ล�ำไยออกลกูจะมพ่ีอค้ำมำตระเวน
ซื้อและวำงมัดจ�ำไว้	 ถึงเวลำครบก�ำหนดจะมำเก็บเกี่ยวแล้วจะจ่ำยเงินที่เหลือให้หมด	 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ท�าการผลิตทางการเกษตรให้ตัวเราปลอดภัย  
ผู้อื่นปลอดภัย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  

และต้องสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ด้วยการ 
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ๆ ปรับใช้หลักการ 

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการด�าเนินชีวิต  
ด้วยการมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

บำงครั้งเมื่อถึงเวลำเก็บพ่อค้ำไม่มำเก็บปล่อยให้กินมัดจ�ำ	 เกษตรกรหลำยคนคิดไม่ออก	 นึกอย่ำงเดียว	 คือ	 เด็ดร่วงขำยร่อน	 ซึ่งได ้
รำคำต�ำ่กว่ำทีค่วร	จำกรำคำทีจ่ะได้รำยแสนกลบัได้รำยหมืน่	ซึง่กลุม่ล�ำไยแปลงใหญ่ต�ำบลทำทุง่หลวง	โดยคณะกรรมกำรได้ประชมุหำรอื
เรื่องปัญหำเกษตรกรมีรำยได้จำกผลผลิตด้ำนล�ำไยไม่ดีเท่ำที่ควร	 จะมีกำรอบรมให้ควำมรู้ทักษะกำรใส่ล�ำไยตะกร้ำขำวให้แก่เกษตรกร	
สำมำรถสร้ำงมลูค่ำให้กับล�ำไยของตนเองได้	สำมำรถช่วยเพือ่เกษตรกรให้มรีำยได้เพิม่	สร้ำงรำยได้เสรมิให้กบัต้นเอง	ไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง
	 3.	การจดัการด้านการตลาด	:	ผลผลติทีไ่ด้ส่วนใหญ่จะไม่ขำยเป็นวตัถดุบิโดยตรง	จะมกีำรแปรรปูหรอืมกีำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ก่อน
จ�ำหน่ำย	เช่น	กำรปลูกมันเทศ	ปกติเกษตรกรรำยอื่นปลูกมันเสร็จเวลำขำยจะเรียกพ่อค้ำมำขุดแล้วชั่งเป็นกิโลกรัมขำยคละ	กิโลกรัมละ	 
3–4	บำท	ส่วนผมจะขุดแล้วน�ำมำล้ำงให้สะอำดใส่ถุง	10	กิโลกรัม	ตกกิโลกรัมละ	15	บำท	บำงครั้ง	20	บำท	ที่ส�ำคัญให้ควำมเชื่อถือ 
แก่ลูกค้ำ	เช่น	มีควำมรับผิดชอบเมื่อสินค้ำมีปัญหำสำมำรถแจ้งแล้วน�ำไปชดใช้ให้คืน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ปัจจุบันกำรประกอบกิจกรรมทำงกำรเกษตรต่ำงๆ	 องค์ควำมรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 รวมถึงเครือข่ำยเกษตรกร 
ได้มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 ที่จะช่วยท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร	 จึงได้แสวงหำสิ่งดังกล่ำวเหล่ำนั้น	 
ซึ่งได้เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ	 หลำยโครงกำร	 เพื่อแสวงหำองค์ควำมรู้	 และยังมีจิตอำสำในต�ำแหน่งทำงสังคมของหน่วยงำนต่ำงๆ	 
ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเกษตรทั้งสิ้น
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 กำรใช้รูปแบบของเกษตรธรรมชำติ	 ใช้สำรชีวภัณฑ์	 ไม่ใช้สำรเคม ี
ในกำรป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช	 ใช้สำรธรรมชำติในกำรปรับปรุง 
บ�ำรุงดิน	 กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพในกำรบ�ำรุงต้นพืช	 และใช้สำรสกัด 
จำกธรรมชำติ	เช่น	สะเดำ	หำงไหลแดง	สำบเสือมำก�ำจัดแมลง	ใช้ปุ๋ยพืชสด	 
ปรับปรุงบ�ำรุงดิน	 เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจำกสำรเคมี	 ผลผลิตที่ได ้
จึงปลอดภัยกับผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรใช้ปุ ๋ยพืชสด	 เช่น	 ปอเทือง	 
เพื่อบ�ำรุงดิน	และยังได้ใช้วัสดุเหลือใช้	เศษผลไม้	เศษผัก	ท�ำน�้ำหมักชีวภำพ	
บ�ำรุงต้นพืช	 และขับไล่แมลง	 ท�ำปุ๋ยโดยกำรฉีดใส่ในแปลงทดแทนกำรใช ้
ปุย๋เคมี	นอกจำกนีย้งัใช้เชือ้รำไตรโครเดอร์มำ	เชือ้รำบวิเวอร์เรยีในกำรป้องกนั
และก�ำจัดศัตรูพืช

ชื่อ-นามสกุล :	 นางศศิร์อร	อ่อนคง
วัน เดือน ปีเกิด :	 6	สิงหาคม	พ.ศ.	2514
ระดับการศึกษา :	 อนุปริญญา
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยอาชีวศึษา
ที่อยู่ :	 เลขที่	53/2	หมู่ที่	3	ต�าบลคุ้งตะเภา	อ�าเภอเมือง
	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ :	 08	7839	5489
Facebook :	 ศศิร์อร	อ่อนคง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

ด้านเกษตรผสมผสาน

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์152



	 ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	(ศพก.)	เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งของชุมชนทั้งในพื้นที่และ 
ต่ำงจงัหวดั	โดยน้อมน�ำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำปรบัใช้ในกำรประกอบอำชพี	และกำรท�ำกำรเกษตร	หลกีเลีย่ง 
กำรใช้สำรเคมี	 เพ่ือป้องกันกำรตกค้ำงของสำรพิษและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เริ่มใช้หลักเกษตรปลอดภัย	 
เกษตรธรรมชำติมำใช้กับพืชผัก	และข้ำว	เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยเพื่อจ�ำหน่ำยใน	“ตลำดสีเขียว”	และ	“ตลำดวิถ ี

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 กำรใช้สำรชีวภัณฑ์	 สำรสกัดจำกธรรมชำติ
ใช้กับทุกกิจกรรม	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	 และลดปริมำณสำรพิษตกค้ำง	 
ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพำะในแปลงข้ำวซ่ึงได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แล้ว
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 วำงแผนกำรผลิตตำมควำมต้องกำร 
ของตลำด	และมกีำรพฒันำผลผลติ	ปรบัปรงุผลติภณัฑ์	บรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมยั	 
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด	 เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ	 สร้ำงมำตรฐำน 
เกษตรอินทรีย์จนได้รับใบรับรอง	
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 ผลิตตำมควำมต้องกำรของตลำด	 
และปรับปรุงรปูแบบสนิค้ำ	ให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด	ยกระดบัสนิค้ำ
ให้ได้มำตรฐำน	เช่น	ปลูกผักปลอดภัย	ผลิตข้ำวอินทรีย์	เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
ขำยในตลำดเกษตรปลอดภยั	สร้ำงมำตรฐำนเกษตรอนิทรย์ีจนได้รบัใบรบัรอง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ส�าหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร  

พัฒนาสู่ชุมชนให้มีความมั่นคง ท�าการเกษตร 
แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เข้ำร่วมกิจกรรมกบัทุกหน่วยงำน	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้เกดิกำรเช่ือมโยงเครอืข่ำยกบัหลำยๆ	หน่วยงำน	
เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมต่ำงๆ	บนัทึก	และจดจ�ำ	เพือ่น�ำควำมรูท้ีไ่ด้มำถ่ำยทอดสูส่มำชกิศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตรและขยำยผลสู่ชุมชนต่อไป

เกษตรอินทรีย์”	ในโรงพยำบำลอุตรดิตถ์	เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ	สนใจทดลอง 
น�ำข้ำวพันธุ์ใหม่ๆ	 เช่น	 กข.43	 มำปลูกเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด 
คนรกัสขุภำพ	และสำมำรถน�ำผลติภัณฑ์ต่ำงๆ	มำแปรรูปท�ำเป็นกระเช้ำของขวญั 
จ�ำหน่ำยในเทศกำลต่ำงๆ	เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัว	ใช้ชีวิตแบบพอ
เพียงในกำรท�ำบัญชีครัวเรือนปรับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
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Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดตาก

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรผลิต	 กำรท�ำนำแบบนำโยน	 และนำด�ำเพื่อลดต้นทุนค่ำเมล็ดพันธุ์	
ประดษิฐ์และประยกุต์ใช้เครือ่งหยอดตุม้กล้ำ	ส�ำหรบัท�ำนำโยนไว้ใช้ในครวัเรอืน	เพือ่ให้กล้ำข้ำวขึน้อย่ำงเป็น
ระเบียบ	มีระยะห่ำงที่เหมำะสม	ง่ำยต่อกำรจัดกำร	ป้องกันข้ำวดีด	ข้ำวเด้งในนำข้ำว	ส่วนกำรปรับปรุงดิน	 
ปลูกและไถกลบปอเทืองเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 ปรับสภำพดินให้เรียบเพื่อให้สำมำรถควบคุมวัชพืช
ในนำข้ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรก�ำจัดวัชพืชด้วยกำรหมักฟำงข้ำว	 และไถกลบ
หลังเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 มีกำรส่งตรวจดินเพื่อวิเครำะห์ธำตุอำหำร	 และใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อ 
ลดต้นทุนกำรผลิต	ลดกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำวทุกชนิด	เน้นเฉพำะควำมจ�ำเป็นเท่ำนั้น	โดยกำรส�ำรวจแปลง
สม�่ำเสมอ	 และผลิตสำรชีวภัณฑ์ใช้เอง	 เช่น	 เช้ือรำไตรโดรเดอร์มำ	 โดยใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้ำวก่อนปลูกและ 
ใช้หลงัปลกูเพือ่ป้องกนัและก�ำจดัเชือ้รำโรคพชื	กำรใช้เชือ้รำบวิเวอร์เรยี	ป้องกนัก�ำจดัเพลีย้กระโดดสนี�ำ้ตำล	
และแมลงศัตรูพืช	ใช้เชื้อบีทีและน�้ำหมักชีวภำพ	น�้ำส้มควันไม้แทนสำรเคมี	ผลผลิตข้ำวที่ได้น�ำมำสีเป็นข้ำว 
กล้องและข้ำวสำร	จ�ำหน่ำยเองทีต่ลำดเกษตรกรจังหวดัตำก	และตำมกำรสัง่ซือ้	ท�ำให้ขำยข้ำวได้รำคำด	ีไม่มปัีญหำ 
รำคำผลผลิตตกต�่ำหรือล้นตลำด	และมีกำรน�ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในกำรผลิตและกำรตลำด	
เช่น	แอพพลิเคชัน	google	earth	ในกำรออกแบบฟำร์ม	กำรเช็คพื้นที่และระดับควำมสูงและบันทึกต้นไม้
และพืชผลที่ปลูก	 เพื่อน�ำเอำไปใช้ประโยชน์	 ในกำรค�ำนวณกำรใช้น�้ำ	 วำงแผนระบบน�้ำ	 กำรวำงแผนกำร 
ปลูกพืช	 กำรค�ำนวณต้นทุน	 และกำรใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์	 พร้อมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ให้	 กับเยำวชน 
และลกูหลำนเกษตรกรเพือ่น�ำไปปรบัใช้ในไร่นำ	หรอืสวนป่ำของพ่อแม่	กำรท�ำกำรตลำดออนไลน์ทัง้เฟสบุค๊	
(ข้ำวเมืองตำก	By	วิสำหกิจชุมชนเกษตรผ่ำนศึก)	และไลน์	เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตรมำกขึ้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 1.	กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพทดแทนกำรใช้สำรเคมี	เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตแล้ว	และเพิ่มมูลค่ำ
ของพืชผลทำงกำรเกษตร	 เนื่องจำกเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องกำรของตลำด	 ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและ 
ผู้บริโภค	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวิถีที่ยั่งยืน	 และมีมูลค่ำที่สูงกว่ำ	 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ 
ผู้บริโภคท�ำให้เกิดกำรซื้อซ�้ำ	และผูกพันกับเกษตรกร	สำมำรถเชื่อมโยงให้เกิดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร	

ชื่อ-นามสกุล :	 นายวุฒิภัทร	ราชโยธิน
วัน เดือน ปีเกิด :	 13	พฤษภาคม	พ.ศ.	2516
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
ที่อยู่ :	 เลขที่	75/5	บ้านชบา	หมู่ที่	2	ต�าบลตลุกกลางทุ่ง	
	 	 อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก
โทรศัพท์ :	 08	0945	6817
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ด้านข้าว

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์154



	 1.	 เกษตรกรได้ริเริ่มปลูกข้ำวอินทรีย์	 พร้อมถ่ำยทอดสู่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน	 มีกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกร	 เป็นวิสำหกิจชุมชนเกษตรผ่ำนศึกจนผลักดันให้กลุ่มได้รับมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์กลุ่มแรกของ
อ�ำเภอเมืองตำก	จังหวัดตำก
	 2.	 เป็นแหล่งศึกษำดูงำนประจ�ำต�ำบล	 และเป็นผู้น�ำชุมชนท้องถิ่นเชี่ยวชำญในด้ำนเกษตร	 
(Community	 Key-Actor	 Expert)เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรเกษตร	แนวควำมคิดเพื่อ 
แลกเปลี่ยน	เรียนรู้และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรต่อไป

■

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรและการด�าเนินชีวิต  
ประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะ 1. ความพอประมาณ คือ การท�านาซึ่งตนเองจะไม่ท�ามาก 

จนเกินก�าลังของตนเอง โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง เป็นหลัก โดยใช้แรงงานภายในครัวเรือน  
2. ความมีเหตุผลคือ การตัดสินใจในการปลูกข้าวหรือพืช อื่นๆ จะต้องม ี

การพิจารณาจากฤดูกาลหรือช่วงเวลาการผลิตว่าสามารถท�าได้หรือท�าได้ดีคุ้มค่ากับ 
การลงทุน หรือไม่ และมีตลาดรองรับหรือไม่ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือ มีการเตรียมตัว 

พร้อมรับ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น นอกจากปลูกขายโรงสีแล้ว 
ยังมีการปลูกข้าวเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ข้าว และมีการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่าย และลดปัญหา 
ด้านราคาขายภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ1 ) เงื่อนไขความรู้คือ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเทคนิควิธีการ 

หรือองค์ความรู้ต่างๆในการ ท�านาหรือการเกษตรต่างๆ เพื่อน�ามาปรับใช้ในงานด้านการเกษตร เช่น  
การใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ในการป้องกันหรือ ก�าจัดโรคหรือแมลง ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา  

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อบีทีมีการปลูกพืชหลังนา เพื่อสร้างรายได้ ในช่วงฤดูแล้ง เช่น ดาวเรือง มันเทศ  
ถั่วเขียว งา และพืชผักต่างๆ โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการผลิต ข้าว หรือ พืชต่างๆ ให้สอดคล้อง 

กับสภาพพื้นที่ 2) เงื่อนไขคุณธรรมคือ มีความ ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนต่ออาชีพของตนเอง  
และ พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

	 2.	กำรน�ำเอำเทคโนโลยีมำปรับใช้กับกำรเกษตร	 ท�ำให้สำมำรถค�ำนวณ	 วิเครำะห์และน�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรท�ำเกษตรอย่ำงเป็นระบบ	 ลดต้นทุน	 
ท�ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ	เพื่อเพิ่มมูลค่ำของผลผลิต	และสำมำรถต่อรองรำคำได้	กำรออกแบบฟำร์มเกษตรผสมผสำน	เพื่อใช้พื้นที่ดินท�ำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 มีกำรวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมเกษตรทั้งระบบตลอดทั้งปี	 ร่วมกับท�ำบัญชีครัวเรือน	 กำรจัดหำแหล่งน�้ำ	 สร้ำงบ่อ	 และฝำยให ้
เพียงพอกับพืชผล	กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน	แรงงำน	รวมทั้งกำรตลำด	
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีกำรจัดกำรผลผลิตอย่ำงเหมำะสม	 มีกำรใช้เครื่องจักรเครื่องมือ	 เช่น	 รถเกี่ยวข้ำว	 ท�ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ	 อีกทั้งมีกำร
วำงแผนกำรผลิตตลอดทั้งปี	ท�ำให้ทรำบระยะเก็บเกี่ยว	กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว	เช่น	กำรสร้ำงยุ้งฉำงส�ำรอง	กำรติดต่อผู้บริโภคเพื่อระบำยสินค้ำอย่ำงทันท่วงที	
กำรแปรรูปผลผลิตเพื่อขำยเอง	เป็นต้น
 3.	การจดัการด้านการตลาด	:	ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศทกุรปูแบบในกำรเข้ำถงึผูบ้รโิภค	ทัง้เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและกำรสือ่สำรกบัผูบ้รโิภค	เช่น	
เฟสบุ๊ค	ไลน์	เว็ปไซด์	youtube	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มยอดขำย	เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ	และสร้ำงบริกำรและกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 มีกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ	 เสมอ	 เช่น	 เข้ำร่วมกำรอบรมแปรรูปข้ำวเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตเข้ำร่วมโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปและกำร
ตลำดอำหำรอนิทรย์ี	กำรอบรมต่ำงๆ	ทีท่ำงหน่วยงำนรฐัและเอกชนจดัขึน้	เป็นต้น	นอกจำกนีย้งัมกีำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยกบักลุม่เกษตรกรอืน่ๆ	ในชมุชน	เพือ่ต้องกำร
ให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร	และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสินค้ำบริกำร	รวมทั้งควำมร่วมมือต่ำงๆ
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ด้านข้าว

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดนครสวรรค์

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 มีกำรใช้องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมจำกหน่วยงำนรำชกำรและ
ภำคเอกชน	มำใช้ในกำรท�ำนำเพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ	เพิม่ผลผลติ	เปลีย่นแปลง
กำรท�ำนำจำกเดิมที่อำศัยปัจจัยภำยนอกเป็นหลัก

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
		 น�ำควำมรู ้ที่ได้รับกำรอบรม	 มำปรับใช้กับกำรท�ำนำของตนเอง	 
สำมำรถลดกำรใช้สำรเคมี	 ปุ๋ยเคมี	 ฮอร์โมน	 จึงท�ำให้ลดต้นทุนกำรผลิต	 
และสำมำรถเพิ่มผลผลิต	และเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ	(ข้ำว)	ได้

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	 :	 กำรท�ำนำแบบชีววิถี	 หรือกำรท�ำนำแบบ 
วิธีธรรมชำติ
 2.	การจดัการผลผลติ	:	มกีำรใช้สำรชีวภณัฑ์ในกำรดแูล	กำรใช้ระบบ
นเิวศทำงธรรมชำตคิวบคมุกนัเอง	กำรใช้วธิผีสมผสำนในกำรผลติ	เช่น	กำรใช้
น�้ำหมักสมุนไพร	กำรใช้แสงไฟล่อแมลง	กำรปลูกต้นไม้	ดอกไม้	รอบแปลงนำ

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสมเดช	สวยดี
วัน เดือน ปีเกิด :	 21	มิถุนายน	พ.ศ.	2523
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)
สถาบันการศึกษา :	 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ที่อยู่ :	 เลขที่	21	หมู่ที่	10	ต�าบลวังเมือง	อ�าเภอลาดยาว	
	 	 จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ :	 08	3629	3535
Facebook :	 สมเดช	สวยดี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2558

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์156



 ■	 เป็นตัวอย่ำงให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เห็นถึงวิธีกำรท�ำนำ 
แบบชีววิถี	 หรือกำรท�ำนำแบบวิธีธรรมชำติเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	 พร้อมให้
ควำมรู้	ค�ำแนะน�ำ	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่มีควำมสนใจ	
 ■	 เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรท�ำนำแบบชีววิถี	 กำรผลิต
และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์	กำรท�ำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนกำรผลิต

■

 3.	และการจดัการด้านการตลาด	:	ผลผลติท่ีได้เป็นข้ำวปลอดสำรพษิ	 
น�ำมำสีแปรรูปบริโภค	และจ�ำหน่ำยให้กับคนในชุมชน	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เข้ำอบรมศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง	 ในเรื่องกำรท�ำนำ	 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กับเกษตรกรท่ีมีควำมรู้	 มีประสบกำรณ	์ 
และศกึษำดูงำนในแหล่งเรยีนรูด้้ำนกำรท�ำนำแบบลดต้นทนุ	เพือ่น�ำมำปรบัใช้
กับตนเอง	รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ำยกับกลุ่มเกษตรกรต่ำงๆ	เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรท�ำนำและให้ควำมรู้เรื่องกำรท�ำนำแก่เกษตรกรที่สนใจ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะท�านาแบบชีววิถีให้ยั่งยืนและ 
ประสบความส�าเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ  
ให้เห็นความส�าคัญของอาชีพเกษตรกรรม รักและหวงแหน 
พื้นที่การเกษตรของบรรพบุรุษเพราะเป็นอาชีพที่มีความสุข  

ได้อยู่กับครอบครัวและพึ่งพาตนเอง 

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านข้าว

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพิจิตร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 เน้นกำรปรับปรุงสภำพดิน	 โดยกำรใช้	 “ก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่ง”	 เริ่มมำจำกกำร
สังเกต	 และควำมใส่ใจเรียนรู้ในด้ำนกำรเกษตร	 น�ำมำสู่กำรทดสอบในแปลงนำของตนเอง	 พร้อมทั้ง 
มีกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรมำรองรับแนวคิดจนประสบควำมส�ำเร็จ	 สำมำรถลดต้นทุนกำรใช  ้
ปุย๋เคม	ีและสำมำรถปรบัปรงุโครงสร้ำงดนิให้มคีวำมอดุมสมบรูณ์เกดิควำมสมดลุของระบบนเิวศในแปลงนำ
	 กำรผลิตก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่ง	 เริ่มจำกกำรจัดหำวัตถุดิบที่น�ำมำใช้ในกระบวนกำร
ผลิต	ซึ่งส่วนใหญ่ก็สำมำรถหำได้ในพื้นที่	ได้แก่	ดินปลวก	3	ส่วน	ดินรำกข้ำว	3	ส่วน	ดินจำกกอไผ่	3	ส่วน 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายพิษณุ	อรรคนิวาส
วัน เดือน ปีเกิด :	 21	สิงหาคม	พ.ศ.	2504
ระดับการศึกษา :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	(มศ.5)
สถาบันการศึกษา :	 โรงเรียนตะพานหิน
ที่อยู่ :	 เลขที่	63/1	หมู่ที่	1	ต�าบลงิ้วราย	อ�าเภอตะพานหิน	
	 	 จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :	 09	1842	8504
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2552

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

แป้งข้ำวหมำก	3	ลูก	น�้ำตำลทรำยแดง	3	ส่วน	ร�ำอ่อน	9	ส่วน	อำหำรไก่	9	ส่วน	นมเปรี้ยว	1/2	ขวดจุลินทรีย์น�้ำสังเครำะห์แสง	น�ำวัตถุดิบทั้งหมดมำคลุกเคล้ำให้ 
เข้ำกนั	เตมิจลุนิทรย์ีน�ำ้สงัเครำะห์แสง	เพือ่ปรบัควำมชืน้ให้อยูท่ีป่ระมำณ	60	เปอร์เซ็นต์	หรอืให้เหนยีวพอป้ันได้	จำกนัน้ป้ันเป็นลกูกลมๆ	ขนำดเท่ำลกูเทนนสิ	วำงเรยีง 
ใส่ตะแกรงวำงไว้ในที่ร่ม	อำกำศถ่ำยเทได้ดี	น�ำพลำสติกหรือกระสอบป่ำนชุบน�้ำพอหมำดคลุมไว้	ประมำณ	3	วัน	ดูว่ำมีรำขำวขึ้นเป็นฝ้ำน�ำมำใช้ได้	
	 วิธีกำรขยำยก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่ง	วัตถุดิบที่น�ำมำใช้	คือ	อำหำรไก่	1	กิโลกรัม	น�้ำตำลทรำยแดง	2	ขีดครึ่ง	แป้งข้ำวหมำก	1	ลูกใหญ่	ร�ำอ่อน	 
2	ขดีครึง่	นมเปรีย้ว	1	ขวด	ก้อนเชือ้ก้อนเชือ้จลุนิทรย์ีพลงัสรรพสิง่	2	ก้อน	น�ำวตัถดุบิทัง้หมดมำคลกุเคล้ำให้เข้ำกนั	เตมิจลุนิทรย์ีน�ำ้สงัเครำะห์แสง	เพือ่ปรบัควำมชืน้
ให้อยู่ที่ประมำณ	60	เปอร์เซ็นต์	หรือให้เหนียวพอปั้นได้วิธีกำรใช้	หำกเป็นที่นำใช้ประมำณ	1	ก้อน/ตำรำงเมตร	แต่หำกเป็นไม้ผลอย่ำงมะนำว	ต้นหนึ่งใช้ประมำณ	
3	ก้อน	 โดยฝังรอบๆ	ทรงพุ่ม	 ก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่งช่วยให้ดินมีโครงสร้ำงที่ดี	 มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์	 เมื่อดินมีควำมสมบูรณ์ก็ซึ่งเอื้อต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืชและกำรให้ผลผลิตที่ดีได้
	 วธิกีำรท�ำเช้ือจลิุนทรย์ีพลงัสรรพสิง่แบบน�ำ้	น�ำก้อนเชือ้จ�ำนวน	18	ก้อน	ละลำยในน�ำ้	90	ลติร	พร้อมเติมนมเปรีย้ว	1	ขวดและน�ำ้ตำลทรำยแดง	2	กโิลกรมัครึง่	 
ร�ำอ่อน	5	กโิลกรมัลงไป	ผสมทกุอย่ำงให้เข้ำกนั	คนส่วนผสมในถงัทกุวนัเป็นเวลำ	7	วนั	ปิดฝำถงัไม่ต้องแน่น	วธิใีช้น�ำน�ำ้หวัเชือ้จลุนิทรย์ีพลงัสรรพสิง่	100	ซซี.ี	ผสมน�ำ้	 
20	 ลิตร	 ฉีดพ่นในนำข้ำวทุก	 7-10	 วัน	 ช่วยให้ข้ำวแตกกอได้ดี	 ต้นแข็งแรง	 หรือจะใช้ในพืชผักและผลไม้	 โดยรดน�้ำที่ผสมหัวเชื้อหลังจำกข้ันตอนกำรปลูกทันที	 
ช่วยกระตุ้นเส้นใยจุลินทรีย์ในดินให้ท�ำงำนได้ดีขึ้น	ท�ำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีควำมแข็งแรง

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 กำรใช้ก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่งหรือพลังง้วนดินที่ได้จำกกำรน�ำจุลินทรีย์ท้องถ่ินที่มีประโยชน์จำกแหล่งต่ำงๆ	 ทั้งในน�้ำนม	 รำยีสต์แป้งข้ำวหมำก	
จลุนิทรย์ีรำกข้ำว	ดนิจำกจอมปลวกและดนิกอไผ่	(มธีำตอุำหำรและเอนไซม์ต่ำงๆ	ทีพ่ชืต้องกำร)	โดยจลุนิทรย์ีจำกแหล่งต่ำงๆ	เหล่ำนี	้จะช่วยฟ้ืนฟแูละปรบัโครงสร้ำงดิน	 

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์158



 ■	 ขุมควำมรู้	(Knowledge	Assets)	คือ	ปัจจัยที่ท�ำให้กำรท�ำงำนนั้นประสบควำมส�ำเร็จ
	 	 1.	 เข้ำรับกำรอบรม	จำกหน่วยงำนต่ำงๆ
  2. ค้นคว้ำ	หำควำมรู้ใหม่ๆ	จำกผู้รู้	จำกสื่อต่ำงๆ	เพื่อพัฒนำวิธีกำรท�ำนำจนประสบผลส�ำเร็จ
	 	 3.	 ทดลองปฏบิตัจิรงิ	โดยน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรอบรมมำปรบัให้เหมำะสมปัญหำของตนเอง
	 	 4.	น�ำไปใช้	ปรับปรุงดินโดยกำรใช้ก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่งอย่ำงต่อเนื่อง
	 	 5.	 อดทน	จริงจังท�ำอย่ำงต่อเนื่อง
 ■	 แก่นควำมรู	้(Core	Competence)	คอืสมรรถนะหลกัทีท่�ำให้กำรท�ำงำนประสบควำมส�ำเรจ็	
ซึ่งสรุปมำจำกขุมควำมรู้
	 	 1.	 เข้ำรับกำรอบรม
	 	 2.	 ค้นคว้ำ
	 	 3.	ทดลองปฏิบัติจริง
	 	 4.	น�ำไปใช้

■

ให้ดินมีควำมสมบูรณ์และมีสภำพเหมำะสมในกำรเพำะปลูก	ที่ส�ำคัญปลดปล่อยธำตุอำหำรเศษซำกอินทรียวัตถุให้แก่พืชอย่ำงช้ำๆ	ท�ำให้กำรใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงนำ 
ลดลง	ส่งผลให้พชืมกีำรเจรญิเตบิโตด	ีแขง็แรง	ไม่อ่อนแอต่อโรค	และแมลงศตัรขู้ำว	นอกจำกนีย้งัน�ำมำก้อนเชือ้จลุนิทรย์ีพลงัสรรพสิง่มำใช้กบัดนิในแปลงผกัอกีด้วย

ด้านการบริหารจัดการ
	 1.	กระบวนการผลิต	:	
	 	 1.1.	วิธีปลูก	 โดยใช้วิธีกำรปักด�ำและกำรโยนกล้ำ	 โดยกำรปักด�ำด้วยแรงงำนคน	 ปักด�ำด้วยรถด�ำนำ	 และใช้วิธีกำรโยนกล้ำ	 (นำโยน)	 เป็นกำรลด 
กำรใช้เมล็ดพันธุ์
	 	 1.2.	พันธุ์ข้ำว	พันธุ์ข้ำวที่ปลูกปัจจุบันได้แก่	ข้ำวหอมมะลิธรรมศำสตร์	ข้ำวขำวดอกมะลิ	105	และข้ำว	กข.	41	โดยศึกษำเรียนรู้เรื่องกำรผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้ำวจำกกรมกำรข้ำวให้เกิดควำมเข้ำใจทุกขั้นตอน	มีกำร	เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้ำว	เพื่อควำมต้ำนทำนโรคและแมลง	และให้ผลผลิตสูง	ตำมค�ำแนะน�ำทำงวิชำกำร	
เมื่อเรียนรู้จนเกิดควำมเข้ำใจและช�ำนำญแล้ว	จึงพัฒนำเมล็ดพันธุ์ข้ำวไว้ใช้เอง	เพื่อควำมยั่งยืนของอำชีพชำวนำ
	 	 1.3.	แหล่งน�้ำ	ใช้น�้ำจำกคลองสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำและสระ/บ่อขุด
	 	 ขุดสระกักเก็บน�้ำ	 วำงแผนรอบกำรใช้น�้ำให้เหมำะสมพอดี	 ปรับพื้นที่นำให้เรียบเสมอกัน	 ท�ำให้ใช้น�้ำไม่เปลืองน�้ำมำก	 ใช้วิธีกำรท�ำนำหลำกหลำย	 
เช่น	กำรท�ำนำแบบ	SWD	SRI	เปียกสลับแห้งแกล้งข้ำว	กำรท�ำนำแบบใช้น�้ำน้อย	ใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลง
	 	 1.4.	ดิน	เป็นดินประเภทดินร่วนปนทรำยมีกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน
	 	 	 ไม่เผำฟำงข้ำว	และใช้น�้ำหมักชีวภำพย่อยสลำยฟำงและไถกลบ	
	 	 	 วิเครำะห์ดินหำค่ำควำมเป็นกรด	-	ด่ำง	แล้วปรับปรุงสภำพดินด้วยปูนขำว
	 2.	การจัดการผลผลิต	:
	 	 มีกำรคัดเมล็ดพันธุ์ดีเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับฤดูกำลต่อไป	 จ�ำนวน	 2	 เกวียน	 โดยใช้ผลผลิตของตนเองเป็นเมล็ดพันธุ์	 2–3	 รุ่น	 ก่อนที่จะไปซื้อ 
เมล็ดพันธุ์มำปลูกใหม่	นอกจำกนั้นจ�ำหน่ำยในรูปแบบข้ำวเปลือก	ข้ำวสำร	และข้ำวกล้อง
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	:
	 	 3.1.	ขำยส่งในรูปแบบข้ำวสำร	ให้แก่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช	ตะพำนหิน	ได้แก่	ข้ำวหอมมะลิธรรมศำสตร์	 	 	
	 	 3.2.	ขำยในรูปข้ำวกล้องบรรจุแพ็คสุญญำกำศในรูปแบบกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต�ำบลงิ้วรำย	ได้แก่	ข้ำวกล้องหอมมะลิ	ข้ำวสำรหอมมะลิ	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 คุณพิษณุ	อรรคนิวำส	เกิดควำมคิดว่ำหำกยังท�ำนำในรูปแบบเดิม	ก็คงต้องได้ผลผลิตในแบบเดิมๆ	และไม่สำมำรถยึดเป็นอำชีพหลักได้	จึงเริ่มปรับวิธีคิด	
และหำควำมรูใ้หม่ๆ	จำกกำรอบรมและศกึษำดงูำนจำกหน่วยงำนของกรมกำรข้ำว	โดยศกึษำแนวทำงและน�ำมำทดลองในแปลงนำของตน	มกีำรปรบัเปลีย่นอยูเ่รือ่ยๆ	
จนสำมำรถพัฒนำวิธีกำรท�ำนำจนบรรลุผลส�ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยในระดับหนึ่ง	ซึ่งเทคนิคหนึ่งในกำรท�ำนำให้สำมำรถลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมี	ก็คือ	กำรปรับปรุงดิน 
โดยใช้ก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่งที่ผลิตขึ้นเอง	 นอกจำกนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร	 ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	 ในกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตก้อนเชื้อจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่ง	 เมื่อวันที่	 3	 มีนำคม	 2563	ณ	 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตรอ�ำเภอตะพำนหิน

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เกษตรกรมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
ให้เป็นอาชีพที่มั่นคง และพร้อมถ่ายทอดความรู ้

ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

Smart Farmer ต้นแบบ
อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 3 159
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ด้านข้าว

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพิษณุโลก

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 กำรผลิตด้วยวิธีโยนกล้ำ	 เป็นกำรท�ำนำโยนที่สำมำรถควบคุมป้องกัน
วัชพืชได้ผลดีต้นทุนกำรผลิตต�่ำกว่ำ	 เมื่อเปรียบเทียบกำรปลูกข้ำวแบบต่ำงๆ	 เช่น	 
กำรหว่ำน	 กำรปักด�ำด้วยแรงงำนคน	 หรือเคร่ืองปักด�ำ	 ได้น�ำเทคโนโลยี 
กำรปลกูอืน่ๆ	มำใช้เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติอกีอกีเช่นกำรใช้เครือ่งหย่อนกล้ำข้ำว 

ชื่อ-นามสกุล :	 นายสมพงษ์	อ้นชาวนา
วัน เดือน ปีเกิด :	 27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2516
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี	สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา :	 สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน
ที่อยู่ :	 46/1	บ้านบางกระน้อย	หมู่ที่	2	ต�าบลนครป่าหมาก		 	

อ�าเภอบางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ :	 08	9437	5924
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2552

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มำช่วยหย่อนกล้ำข้ำว	ท�ำให้อัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง	ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต	และลดวัชพืช
พันธุ์ข้ำวปนและกำรเกิดโรคและแมลง

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	 กระบวนการผลติ	:	กำรใช้เครือ่งหย่อนกล้ำข้ำวทีพ่ฒันำโดยมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์มำช่วยหย่อนกล้ำข้ำว	กล้ำข้ำว 
มกีำรฟ้ืนตวัเรว็	ระยะห่ำงระหว่ำงต้นไม่หนำแน่น	แตกกอด	ีและลดกำรแออดัของแมลงพำหะน�ำโรค	ลดพนัธุป์น	ต้นทนุเมลด็พนัธุต์�ำ่	

พันธุ์ข้าว
เกษตรกรทั่วไป ผญ.สมพงษ์

หว่าน ด�า โยน หว่าน	 ด�า โยน

กข. 25-30 15 10 15 10 6

ดอกมะลิ	105 20-25 15 10 15 10 6

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 กลุ่มเกษตรกรในชุมชนมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรผลิต	 ตำมแบบของนำยสมพงษ์	
และพบว่ำต้นทุนกำรผลิตลดลง	 ประมำณ	 1,000	 บำท/ไร่	 จำกเดิม	 4,500	 บำท/ไร่	 
เหลือ	 3,500	 บำท	 และผลผลิตข้ำวเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 25	 จำกเดิม	 650	 กก./ไร่	 เป็น	 
812	กก./ไร่

■

 วิธีท�านาโยน
	 	 1.1	 น�ำเมล็ดข้ำวปลูกที่เตรียมไว้แช่น�้ำ	โดยน�ำเมล็ดที่ลอยน�้ำออก	(เมล็ดใหญ่และเมล็ดลีบ)
	 	 1.2	 น�ำเมล็ดข้ำวปลูกที่ได้มำแช่	เชื้อไตรโครเดอร์ม่ำ	500	กรัม	ผสมน�้ำ	ไครโตซำน	200	ซีซี/น�้ำ	100	-	200	ลิตร	
เป็นเวลำ	 20	 ชั่วโมง	 เป็นกำรป้องกันและก�ำจัดเชื้อรำก่อโรคพืชต่ำงๆที่ติดมำกับเมล็ดข้ำว	 และเป็นกำรกระตุ้นกำรงอกให้ 
ต้นกล้ำงอกออกมำสม�่ำเสมอและแข็งแรงมำกขึ้น	มีระบบรำกดีจำกนั้นขึ้นมำพักหรืออบต่อไปอีก	12	ชั่วโมง
	 	 1.3	 น�ำมำหยดลงถำดเพำะกล้ำ	โดยใช้ดินผสมปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อน
	 	 1.4	 จำกนั้นน�ำมำลงไว้อนุบำลต้นกล้ำ	บริเวณที่ลำนกว้ำงรำบเรียบ	และคลุมด้วยกระสอบป่ำน	รดน�้ำให้ชุ่ม
	 	 1.5	 หลังจำกปรับปรุงสภำพดิน	แล้วท�ำเถือกตำมปกติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	 	 1.6	 จำกนั้นน�ำต้นกล้ำที่เพำะไว้	มำโยนได้โดยอำยุกล้ำที่เหมำะสมของต้นกล้ำนำโยนอยู่ที่	15	-	20	วัน
	 	 1.7	 กำรดูแลรักษำระดับน�้ำ	 วันหว่ำนกล้ำให้มีน�้ำในแปลงประมำณ	 1	 เซนติเมตร	 หลังจำกนั้นประมำณ	 
3	วัน	ต้นข้ำวตั้งตัวได้แล้วสำมำรถเพิ่มระดับน�้ำให้อยู่ที่ระดับครึ่งหนึ่งของต้นข้ำว	หรือประมำณ	5	เซนติเมตร	เพื่อควบคุมวัชพืช	
 2.	 การจัดการผลผลิต	 :	 เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง	 ช่วยให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์	 ตำกข้ำวบนลำนหนำประมำณ	 
5	–	10	เซนติเมตร	กำรตำกหนำเกินไปจะท�ำให้กำรระบำยอำกำศไม่ดี	ข้ำวแห้งช้ำ	กำรตำกบำงเกินไป	ท�ำให้อุณหภูมิข้ำวสูง 
มผีลต่อควำมงอกของข้ำวได้	ระหว่ำงกำรตำกจะกลบักองข้ำวทกุๆ	2	ชัว่โมงหรอืวนัละ	4	ครัง้	เพือ่ให้ลดควำมชืน้ได้อย่ำงรวดเรว็
และสม�่ำเสมอ	ประมำณ	12	–	14	%	จึงหยุดตำกและเก็บใส่กระสอบ	ส่งคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อจ�ำหน่ำย
 3.	 การจดัการด้านการตลาด	:	รวบรวมเมลด็พนัธุจ์ำกสมำชกิกลุม่เกษตรผูป้ลกูข้ำว	กลุม่แปลงใหญ่บ้ำนบำงกระน้อย	
ส่งขำยให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวพิษณุโลก	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เชื่อมโยงเครือข่ำยกับ	 ศพก.	 ภำยในอ�ำเภอบำงกระทุ่ม	 และในจังหวัดพิษณุโลก	 เก่ียวกับสินค้ำข้ำว	 ในกำรจ�ำหน่ำย	 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่ำงๆ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

การท�านาในปัจจุบันใช้ต้นทุนการผลิตสูงซึ่งได้แก่  
เมล็ดพันธุ์ดี ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช  

สารเคมีคุมก�าเนิดหญ้า ค่าไถ ค่าคลาด ค่าท�าเทือก ค่าปลูก  
ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และค่าเก็บเกี่ยว ท�าให้การปลูกข้าว 
ไม่เหลือก�าไรหรือมีก�าไรน้อย จึงเกิดแนวคิดการท�านา 

แบบลดต้นทุน นอกจากการท�านาแล้วยังท�าเกษตรผสมผสาน
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านข้าว

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดอุทัยธานี

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
 ■	 ลดต้นทุนกำรผลิตโดยใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพ	 เพื่อทดแทนและ 
ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี
 ■	 ผลิตและใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพสูตรขับไล่แมลง.
 ■	 ผลิตและใช้สำรชีวภัณฑ์	 อำทิเช่น	 เชื้อรำบิวเวอร์เรีย	 เชื้อรำ 
เมตำไรเซียมและเชื้อรำไตรโครเดอร์มำเพื่อทดแทนกำรใช้สำรเคมี

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	 เช่น	 ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 สำรเคมีป้องกัน 
และก�ำจัดศัตรูพืช	 ท�ำให้ผลผลิตที่ได้มีควำมปลอดภัยต่อผู้ผลิต	 ผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 มีกำรวำงแผนกำรผลิตตั้งแต่กำรเตรียมดิน	 
เมล็ดพันธุ ์	 โดยมีกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินและคัดเลือกเมล็ดพันธุ ์ที่ใช้ปลูก 
ให้มีคุณภำพ	 มีกำรผลิตปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพไว้ใช้ตลอดฤดูกำลปลูก	 มีกำร 

ชื่อ-นามสกุล :	 นางสาววราพร	ดิสะมินท์
วัน เดือน ปีเกิด :	 16	สิงหาคม	พ.ศ.	2518
ระดับการศึกษา :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)
สถาบันการศึกษา :	 เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดล�าพูน
ที่อยู่ :	 เลขที่	55	หมู่ที่	4	ต�าบลหลุมเข้า	อ�าเภอหนองขาหย่าง	
	 	 จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :	 08	3024	2916
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์162



	 เป็นจุดเรียนรู ้และถ่ำยทอดควำมรู ้	 ให้กับบุคคลในชุมชนและ 
นอกชุมชน	 จำกเดิมเกษตรกรในชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีกำรผลิตแบบไม่ใช้ 
สำรเคมีแต่หลังจำกได้เข้ำมำศึกษำเรียนรู ้เทคนิคและวิธีกำรผลิตข้ำว 
แบบปลอดภัย	 เกษตรกรรำยอื่นน�ำไปทดลองปฏิบัติจนเกิดผล	 ซ่ึงปัจจุบัน
เกษตรกรในชุมชนประมำณ	 ร้อยละ	 80	 เกิดกำรยอมรับและปฏิบัติตำม	 
และขยำยผลไปสู่ระดับต�ำบลและระดับอ�ำเภอ

■

ลดต้นทุนกำรผลิตและขบวนกำรผลิตปลอดภัยต่อผู้ผลิต/ผู้บริโภคและรักษำสิ่งแวดล้อม
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	มีกำรรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่ม	รวบรวมผลผลิตสมำชิกภำยในกลุ่ม	 เพื่อแปรรูปข้ำว
เปลือกแล้วจ�ำหน่ำยเป็นข้ำวสำรและข้ำวกล้อง
 3.	การจัดการด้านการตลาด	:	จ�ำหน่ำยออนไลน์และออกร้ำนตำมสถำนที่ต่ำงๆ	ที่หน่วยงำนติดต่อมำ

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ศกึษำหำควำมรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิค	วิธกีำรหรือองค์ควำมรู้ต่ำงๆ	ในเรือ่งของกำรท�ำนำหรือกำรเกษตร
ต่ำงๆ	 จำกศูนย์เรียนรู้ภำยนอกชุมชน	 จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	 และจำกสื่อต่ำงๆ	 เช่น	 เอกสำรวิชำกำร	 

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและ 
ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้อื่นๆ	 เพื่อน�ำมำพัฒนำและต่อยอด 
ในกำรประกอบกิจกรรมทำงกำรเกษตรของตนเอง	 และมีกำรเชื่อมโยง 
เครือข่ำยด้ำนกำรตลำดกับกลุ่มผู้ผลิตข้ำวปลอดภัยของจังหวัดอุทัยธำนี
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ด้านการเพาะเห็ด

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดล�าปาง

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 กำรเพำะก้อนเช้ือเหด็โดยใช้ขีเ้ลือ่ยไม้เบญจพรรณซ่ึงหำได้ตำมท้องถ่ิน	 
แทนกำรใช้ขี้เลื่อยจำก	 ไม้ยำงพำรำ	 และกำรท�ำแม่เช้ือเห็ดโดยไม่ใช้เมล็ด 
ข้ำวฟ่ำง	แต่ปรบัเปลีย่นเป็นเช้ือเหลวและเช้ือจำกข้ีเลือ่ย	ไม้เบญจพรรณแทน	

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 กำรเพำะเหด็สำมำรถสร้ำงอำชพีและเป็นรำยได้หลกัให้กบัครอบครวั	
และเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัเกษตรกรทีใ่ห้ควำมสนใจยงัได้เป็นผูน้�ำในกำรรเิริม่
แก้ไขปัญหำในกำรผลิต	 กำรปลูก	 กำรดูแลรักษำ	 กำรเก็บเก่ียว	 กำรตลำด	 
เพื่อให้ได้รำคำจ�ำหน่ำยสูงขึ้น	 ท�ำให้เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้	 
และชุมชนมีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 ไม่ใช้สำรเคมีในกำรผลิตก้อนเห็ด	 และดูแล
โรงเห็ด	กำรจัดกำรโรงพัก	ท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำเปล่ำ	และ	ฉีดพ่นด้วยสำร
ชีวภัณฑ์	 กำรจัดกำรโรคและแมลง	 ใช้จุลชีพ	 เช่น	 BT,	 ไมโตรฟำกัส,	 เมทำ
ไรเซี่ยม	 ใช้ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ	 ผสมกับส่วนผสมสูตรเฉพำะไม่ใช้สำรเคมี	 

ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล	สันเทพ
วัน เดือน ปีเกิด : 9	กันยายน	พ.ศ.	2513
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อยู่ : เลขที่	35	หมู่ที่	11	ต�าบลเวียงตาล	อ�าเภอห้างฉัตร	
	 	 จังหวัดล�าปาง
โทรศัพท์ : 08	3473	2588
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 1.	ร ่วมด�ำเนินงำนโครงกำรผลิตเห็ดปลอดภัยต�ำบลเวียงตำล	 
อ�ำเภอห้ำงฉัตร	 ได้รับกำรรับรำงวัลชมเชย	 ด้ำนกำรผลิตพืชและพันธุ์พืช	 
ภำยใต้โครงกำร	9101	ตำมรอยเท้ำพ่อฯ
 2. ผลติภณัฑ์ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน	อำหำรปลอดภยั	Food	Safety
	 3.	เป็นวิทยำกรถ่ำยเทคโนโลยีกำรผลิตเห็ดปลอดภัย	 ผ่ำนศูนย ์
เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	เครือข่ำย	ต�ำบลเวียงตำล	
ให้แก่สมำชิกทุกคน	และเกษตรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

■

วิธีกำรนึ่งนึ่งแบบใช้หม้อนึ่งแรงดันไอน�้ำควำมร้อนที่	 100	 องศำ	 ระยะเวลำ	
5	 ชั่วโมง	 เขี่ยเชื้อเห็ดลงก้อนในระบบปิดอย่ำงถูกต้อง	 ลดกำรปนเปื้อน	 
กำรดูแลก้อนเห็ด	พกัก้อนเหด็ให้เชือ้เดนิเตม็	1	เดอืน	กำรพกัก้อนเพือ่เปิดดอก	
และกำรดูแลโรงเรือนใช้ชั้นพักก้อนแบบทรง	A	สูงไม่เกิน	14	ชั้นวิธีกำรดูแล	 
ใช้น�ำ้หมกัฉดีพ่นกนัมด	และไร	บรเิวณโรงเรอืนพกัก้อนทุกวนั	(เช้ำ	กลำงวนั	เยน็)	 
และมีโรงเรือนที่เหมำะสมกับเห็ดแต่ละชนิด	 (แบบร้อนและแบบเย็น) 
โรงเรือนเห็ดเย็นสร้ำงด้วยหญ้ำคำ	 เพื่อควบคุมควำมช้ืน	 (สภำพเย็น-ช้ืน)	 
โรงเรือนเห็ดร้อนสร้ำงด้วยผ้ำพลำสติก	UV	คลุมด้วยผ้ำกรองแสงสีด�ำ	80%	
สองชั้นเพื่อควบคุมอำกำศ	(สภำพร้อน-ชื้น)
	 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 เมื่อก้อนเห็ดอำยุ	1	 เดือน	 เชื้อในก้อนเห็ด
เดินเต็มที่จะเริ่มออกดอกให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เก็บเห็ดโดยกำรใช้มือดึงช่อ

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ผลิตเห็ดปลอดภัย เพื่อช่วยเพิ่มรายได ้
และเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของคนในชุมชน

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

เห็ดออกมำให้หมดใช้มีดที่คม	 สะอำดตัดตีนเห็ดออก	 จำกนั้นบรรจุเห็ดลงถุงพลำสติกพองลม	 เพื่อลดกำรช�้ำของเห็ด	
และมีตู้แช่รักษำควำมสดของเห็ด
	 3.	การจัดการด้านตลาด	 :	 ด�ำเนินงำนในรูปแบบกลุ่ม	 มีกิจกรรมหมุนเวียนตลอดปี	 ผลิตก้อนเห็ดพร้อม 
เปิดดอกเหด็สด	และเมนเูหด็พร้อมรบัประทำน	เช่น	สกุี	้แกงเลยีง	แกงเหด็สำมอย่ำงผลติภณัฑ์แปรรปูจำกเหด็	น�ำ้พรกิ
เห็ด	ข้ำวเกรียบเห็ด	และผลิตเห็ดในระบบอินทรีย์แบบครบวงจร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	ร่วมออกบูธ	จัดนิทรรศกำร	แสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำ
	 2.	เป็นศูนย์เรียนรู้	“ผลิตเห็ดปลอดภัยต�ำบลเวียงตำล”	ซึ่งเป็นกำรต่อยอดกำรด�ำเนินงำนของ	ศพก.เครือข่ำย	
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดปลอดสำรต�ำบลเวียงตำล	อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้กับสมำชิกในชุมชน
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ด้านพืชผัก

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 นำยพนัธ์	สิมะวงค์	Smart	Farmer	ต้นแบบ	ใช้นวตักรรมกำรใช้ระบบน�ำ้อจัฉรยิะ	
โดยมหำวทิยำลยัแม่โจ้เป็นผูใ้ห้กำรสนบัสนนุตดิตัง้ระบบน�ำ้อจัฉรยิะให้	เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
และกำรช่วยลดต้นทนุกำรผลติพชืเนือ่งด้วยปัญหำภยัแล้ง	ทีถ่อืว่ำเป็นภยัธรรมชำตทิีห่ลกี
เลี่ยงไม่ได้ของเกษตรกร	 เนื่องจำกกำรเกษตรต้องใช้น�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญ	 อีกทั้งพืชแต่ละ
ชนิดก็มีควำมต้องกำรปริมำณน�้ำที่ไม่เท่ำกัน	 สภำพดินแต่ละพื้นที่สำมำรถกักเก็บน�้ำและ
ควำมชื้นไว้ได้ไม่เหมือนกัน	ผศ.ดร.โชติพงค์	กำญจนประโชติ	อำจำรย์มหำวิทยำลัยแม่โจ้	 

ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์	สิมะวงค์
วัน เดือน ปีเกิด : 4	เมษายน	พ.ศ.	2506
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่	7
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านแม่สาบ
ที่อยู่ :	 เลขที่	175	หมู่ที่	1	ต�าบลสะเมิงใต้	อ�าเภอสะเมิง	
	 	 จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 09	5884	5729
ID Line : 09	5884	5729
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2558

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ได้น�ำนวัตกรรมระบบกำรให้น�้ำอัจฉริยะสนับสนุนแก่เกษตรกรต้นแบบ	 นำยพันธ์	 สิมะวงค์	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบอ�ำเภอสะเมิง 
ให้มำปรับใช้ระบบกำรให้อัจฉริยะในพื้นที่ท�ำกำรเกษตรของตัวเอง	 โดยเล็งเห็นกำรแก้ปัญหำให้แก่พืช	 เพื่อวิเครำะห์กำรเจริญเติบโต	 
กำรกักเก็บน�้ำ	 กำรอุ้มน�้ำของดิน	 ชุดอุปกรณ์ระบบน�้ำอัจฉริยะจึงประกอบไปด้วยชุดวัดควำมชื้นในดิน	 แล้วส่งค่ำควำมชื้นที่อ่ำนได้	 
เพ่ือปิดเปิดวำว์ลน�ำ้ทีค่วบคมุปรมิำณกำรรดน�ำ้ในจดุต่ำงๆ	ตำมค่ำควำมชืน้ทีถ่กูตัง้ค่ำไว้ให้เหมำะสมกบักำรเจรญิเตบิโตของพชืแต่ละชนดิ

ด้านการน�านวัตกรรม หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 1.	 ลดต้นทุนการผลิต	:	ด้ำนแรงงำนในกำรให้น�้ำ	ปุ๋ย	ระบบกำรให้น�้ำอัจฉริยะสำมำรถลดต้นทุนได้ถึง	5,000	บำท/ไร่
 2.	 เพิ่มผลผลิต	 :	 ระบบกำรให้น�้ำอัจฉริยะสำมำรถเพิ่มผลิตพืชได้ถึงเท่ำตัวเพรำะกำรให้น�้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของพืช	 
และสำมำรถควบคุมปริมำณกำรให้น�้ำตำมค่ำควำมชื้นในดิน

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	 กระบวนการผลิต	 :	นำยพันธ์	สิมะวงค์	 เป็นเกษตรกรต้นแบบ	หัวไว	ใจสู้	 ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรขยันหมั่นเพียร 

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์166



	 จำกที่นำยพันธ์	สิมะวงค์	ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร	เป็น	Smart	Farmer	ต้นแบบ	อ�ำเภอสะเมิง	
และได้รับต�ำแหน่งในกำรขยำยผลควำมส�ำเร็จของตนเองสู่ชุมชน	ดังต�ำแหน่งต่อไปนี้
	 1.	ประธำนสหกรณ์อ�ำเภอสะเมิง	 	 	
	 2.	รองประธำนคณะกรรมกำรศพก.อ�ำเภอสะเมิง	 	 	
	 3.	Smart	Farmer	ต้นแบบ	อ�ำเภอสะเมิง
	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนเกษตรนี้เอง	 ท�ำให้นำยพันธ์	 สิมะวงค์	 ได้มีโอกำสเป็นวิทยำกรและได้เผยแพร่องค์ควำมรู้
ของตัวเองสู่เกษตรกรในพื้นที่และชุมชนได้เป็นอย่ำงดี

■

ในกำรหำองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ	 ในกำรจัดกำรบริหำรกำรปลูกพืชได้เป็นอย่ำงดี	 และ 
ยังศึกษำหำควำมรู้ทำงเทคโนโลยีกำรผลิตพืชให้ทันยุคทันสมัยเสมอ	 พืชที่ผลิตเป็นหลัก	
ได้แก่	มะเขือเทศเชอรี่	เป็นต้น
 2.	 การจัดการผลผลิต	 :	 พืชที่นำยพันธ์	 สิมะวงค์	 ได้ผลิตให้แก่สถำนีเกษตร 
หลวงปำงดะ	 มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู ้แก่เกษตรกรตั้งแต่กำรผลิตพืช	 ดังนั้นจำกที ่
นำยพันธ์	 สิมะวงค์	 เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร	 ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร	 ท�ำให้ม ี
องค์ควำมรู้กำรผลิตทุกขั้นตอนได้เป็นอย่ำงดี	
 3.	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 นำยพันธ์	 สิมะวงค์	 ถือว่ำเป็นเกษตรกรที่มี

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

นายพันธ์ สิมะวงค์ ได้ตั้งปณิธานไว้ “ ผลิตพืช ต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
ตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งนี้ความส�าเร็จ 
ทุกอย่างมาจากครอบครัวที่อบอุ่น ความขยันขันแข็ง มองการณ์ไกล  
กล้าได้กล้าเสีย แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และยังยึดแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ความพอดี พอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ครอบครัวนับได้ว่าเป็น “ เกษตรกร Smart Farmer ”ต้นแบบ อ�าเภอสะเมิง  

ที่ “หัวไว ใจสู้” ในวงการเกษตรของชาวอ�าเภอสะเมิง เลยก็ว่าได้

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

กำรวำงแผนก่อนกำรผลิตพืชทุกชนิด	 สิ่งที่อยู่ในแผนกำรผลิตทุกครั้งก็คือ	 “ผลิตแล้ว	 จะขำยให้ใคร”	 ดังนั้นก่อนกำรผลิตพืชทุกชนิด 
นำยพันธ์	 สิมะวงค์	 จะค�ำนึงถึงเรื่องกำรตลำดเป็นส�ำคัญ	 เช่นผลิตมะเขือเทศเชอรี่ให้สถำนีเกษตรหลวงปำงดะ	 เวลำจ�ำหน่ำยก็ 
จ�ำหน่ำยคืนให้แก่สถำนีเกษตรหลวงปำงดะตำมข้อตกลงก่อนกำรผลิต	 ซึ่งท�ำให้กำรผลิตพืชแต่ละครั้งไม่ต้องกังวลถึงกำรตลำดอีก	 
จึงถือว่ำเป็นเกษตรกร	Smart	Farmer	ต้นแบบ	ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของอ�ำเภอสะเมิง	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 นำยพันธ์	สิมะวงค์	เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มุ่งมั่นในกำรศึกษำหำองค์ควำม
ด้ำนกำรเกษตรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	ดังนี้	
	 	 1.	สถำนีเกษตรหลวงปำงดะ	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.	ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ/เกษตรจังหวัด
	 	 3.	สหกรณ์กำรเกษตรอ�ำเภอ/จังหวัด	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 4.	ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร(ศพก.สะเมิง)	 	 	 	
	 	 5.	หน่วยงำนภำคีอื่นๆ	เช่น	กรมวิชำกำรเกษตร	กรมพัฒนำที่ดิน	เป็นต้น
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ด้านพืชผัก

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดก�าแพงเพชร

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 กำรเพำะปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์	ในพืชตระกูลเมล่อนและผักสลัด	
จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ทำงวิชำกำรที่เก่ียวกับปัจจัยกำรเติบเติบโต	 ที่เหมำะสม
หลำยอย่ำง	ได้แก่	กำรควบคุมสภำพแวดล้อมในแปลงปลูก	เช่น	ปริมำณแสงแดด	
อุณหภูมิ	น�้ำ	ธำตุอำหำรพืช	รวมทั้งเทคนิคกำรใช้เครื่องมือในกำรตรวจวัดคุณภำพ 
ต่ำงๆ	 เรำเพำะปลูกเมล่อน	 โดยกำรใช้ระบบกึ่งน�้ำลึก	 DRFT	 (Dynamic	 Root	 
Floating	 Technique)	 คือกำรใช้น�้ำผสมธำตุอำหำรที่จ�ำเป็นต่อพืช	 โดยให้ไหล

ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์	ชัยรินทร์
วัน เดือน ปีเกิด : 19	มิถุนายน	พ.ศ.	2533
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ : เลขที่	160	หมู่ที่	8	ต�าบลพานทอง	อ�าเภอไทรงาม
	 	 จังหวัดก�าแพงเพชร	รหัสไปรษณีย์	62150
โทรศัพท์ : 09	4409	2273	08	5828	1918
E-mail : komsanchairin@gmail.com
ID Line : 0944092273	A"Komsan	Chairin
Facebook : UP aofposter
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ผ่ำนรำงพืชในรำงปลูกที่มีระดับควำมลึกของน�้ำ	10-15	เซนติเมตร	ต้องมีกำรปรับลดระดับน�้ำ	เพื่อเติมอำกำศภำยในรำงปลูก
เมื่อพืชมีอำยุมำกขึ้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 กำรเพำะปลูกพชื	จ�ำเป็นต้องมกีำรวำงแผนกำรปลกูพชือย่ำงเป็นระบบให้เหมำะสมกับฤดูกำลต่ำงๆ	และกำรเลอืกชนิด	
สำยพันธุ์	อำยุเก็บเกี่ยว	ควำมต้ำนทำนโรค	แมลง	ก็มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	เรำมีกำรวำงแผนในกำรปลูกเมล่อนโดยกำรใช้ระบบ 
กึ่งน�้ำลึก	DRFT	โดยกำรใช้ท่อน�้ำกำรเกษตร	ท่อ	PVCขนำด	6	นิ้ว	มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอก	(OD)	165	±0.40	มิลลิเมตร	 
ชั้น	5	มีควำมหนำ	4.6±0.30	มิลลิเมตร	และควำมยำวมำตรฐำน	4	เมตร	สำมำรถปลูกเมล่อนได้	8	ต้น	ระยะห่ำง	50	เซนติเมตร	 
กำรใช้ท่อ	 PVC	 ขนำด	 6	 นิ้ว	 แทนรำงปลูกในระบบมำตรฐำนของต่ำงประเทศ	 ที่มีรำคำสูง	 จะใช้ลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมำก	 
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	 เป็นวทิยำกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรปลกูพชืทัง้ในระบบปลกูพชืแบบใช้ดนิ	 
(Substrate)	 และกำรปลูกพืชไร้ดิน	 (Hydroponic)	 โดยใช้แปลงปลูกของตนเอง
เป็นแหล่งเรื่องรู้	 มีกำรเชื่อมโยงกับศูนย์แหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัดชุมชนหมู่บ้ำน 
นวัตวิถี	 และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรเกษตรในระดับจังหวัดก�ำแพงเพชร	 เป็น 
จุดศึกษำเรียนรู้	ดูงำน	ในกลุ่มสถำนศึกษำและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม่

■

เรำมีกำรจดบันทึกข้อมูลพืชท่ีเรำปลูก	 เก็บข้อมูลรูปภำพเพื่อน�ำมำปรับปรุงแก้ไข
และเพื่อลดควำมเสี่ยง	จำกกำรสูญเสียในฤดูกำลปลูกในรอบต่อไป

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 เน้นกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ	กำรวำงผัง
แปลงปลูก	กำรวำงระบบน�ำ้	กำรควบคมุกำรใช้เคมภีณัฑ์	ชวีภณัฑ์	และกำรคดัเลอืก
สำยพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติต้ำนทำนโรคในช่วงฤดูกำลปลูก

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

บทเรียนที่ผ่านมา คือบทพิสูจน์ที่ส�าคัญของชีวิต ความส�าเร็จ 
เริ่มต้นที่ความคิด Success Starts with Mindset  

ผมมีความภาคภูมิใจในการเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่  
Young Smart Farmer “กล้าคิด กล้าที่เปลี่ยนแปลง”  

เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่สนใจในการท�าการเกษตรรูปแบบใหม่  
ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้  

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีบทบาทส�าคัญในการ 
เป็นผู้น�าการเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ระดับท้องถิ่น  
ที่น�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การน�านวัตกรรมและ 

การประยุกต์เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ในสิ่งที่ตนเองมี

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

 2.	การจดัการผลผลติ	: เน้นกำรผลิตท่ีมีควำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	ส่งมอบผลผลติทีม่คีณุภำพ	ตรงควำมต้องกำรของลกูค้ำ
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 เน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดยุคใหม่ด้วยกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ ์
ที่มีคุณภำพในรำคำท่ีเหมำะสม	 โดยเลือกใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมแตกต่ำง	 (Difference	 strategy)	 ที่ท�ำให้ได้เปรียบคู่แข่ง	 คือ	 
กำรสร้ำงเรื่องรำว	Story	ในแต่ละขั้นตอนกำรผลิต	เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมพิถีพิถันในเรื่องคุณภำพกำรผลผลิต	มีกำรรีวิวสินค้ำต่ำงๆ	 
โดยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงส่ือโฆษณำ	 Line	 Facebook	 และ	 Instagram	 เพื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค	 และ 
สำมำรถเลือก	ตัดสินใจได้เอง

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เน้นกำรศึกษำข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์	 เช่นงำนวิจัยทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนพืชอำหำร	 หรือ 
นวัตกรรมในอนำคต	และเน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กำรสร้ำงและเชื่อมโยงเครือข่ำยในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่	Smart	Farmer	 
ในแต่ละจังหวัด	รวมทั้งกำรศึกษำดูงำนจำกผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ	ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ

Smart Farmer ต้นแบบ
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ด้านพืชผัก

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดสุโขทัย

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	 ปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์	 เพรำะสำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมได้	 เช่น	 ควบคุม
กำรเกิดโรคและแมลง	กำรควบคุมปริมำณแสง	ป้องกันฝนอันเป็นสำเหตุของโรคต่ำงๆ	ในผัก	
	 2.	 สร้ำงโรงเรอืนผกั	ลดกำรเผชญิกบัควำมเข้มของแสงในปรมิำณสงู	ซึง่ในช่วงทีอ่ณุหภมูิ
สูงในตอนกลำงวันส่งผลให้ผลผลิตพืชที่ได้มีคุณภำพที่ไม่ค่อยเป็นที่พอใจนัก	 จึงมีกำรประยุกต์ใช้
ระบบสปริงเกอร์ร่วมกับระบบโรงเรือน	 เพื่อเป็นกำรลดควำมร้อนให้กับโรงเรือนส่งผลให้ผลผลิต
ผักที่ได้มีคุณภำพที่ดี	ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค
	 3.	 นวัตกรรมกำรแปรรูปน�้ำผัก	 นำยปัญญำวัจน์	 ได้มีกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำม 

ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญาวัจน์	เหมือนเชตุ
วัน เดือน ปีเกิด : -	-	พ.ศ.	2502
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	
	 	 อ�าเภอเมืองสุโขทัย
ที่อยู่ : เลขที่	149	หมู่ที่	3	ต�าบลเมืองเก่า	อ�าเภอเมืองสุโขทัย
	 	 จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 08	1881	7990
Facebook : ปัญญาวัจน์	เหมือนเชตุ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

หลำกหลำยในชนิดสินค้ำ	 โดยเพ่ิมกำรแปรรูปผัก	 เป็นน�้ำผักเพ่ือสุขภำพ	 ซึ่งได้กำรรับรองมำตรฐำน	 GMP	 (Good	Manufacturing	 Practice)	 
ท�ำให้สำมำรถผลติอำหำรได้อย่ำงปลอดภยั	โดยเน้นกำรป้องกนัและขจดัควำมเส่ียงทีอ่ำจท�ำให้อำหำรเป็นอนัตรำย	เป็นพษิ	หรอืเกดิควำมไม่ปลอดภยั
ต่อผู้บริโภคเนื่องจำกได้
	 4.	 นวัตกรรมกำรสร้ำงตรำสินค้ำให้โดดเด่น	เป็นที่รู้จัก	“สวนนำยกล้วย”	สร้ำงเป็นแบรนด์	ชื่อติดตลำดและเป็นที่รู้จัก

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■	 กำรปลกูผกัในระบบไฮโดรโปนกิส์	สำมำรถช่วยให้เรำจดักำรกบัผกัทีป่ลกูในระบบนีไ้ด้ง่ำยยิง่ขึน้	เนือ่งจำกสำมำรถควบคมุสภำพแวดล้อม	
ต่ำงๆ	ได้	เช่น	ไม่พบปัญหำของกำรถูกท�ำลำยจำกเชื้อสำเหตุโรคพืชทำงดิน	ควบคุมปริมำณแสง	
 ■	 เทคโนโลยีกำรผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ท�ำให้ได้ผลผลิตท่ีสะอำดกว่ำกำรปลูกในดิน	 ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง	 ผักที่ได้มีควำมสวยงำม 
น่ำรับประทำน	 ผักมีรสชำติดี	 มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง	 และผักสดที่ได้จะมีควำมนุ่มและกรอบกว่ำผักที่ปลูกในดินปลูกได้ทุกที่	 ปลูกได้ทั้งพืช 
ขนำดเล็กและขนำดใหญ่	เป็นวิธีที่เหมำะส�ำหรับผู้ที่มีพื้นที่ปลูกน้อย	(เช่น	ผู้ที่อำศัยอยู่ในอพำร์ตเมนต์)
 ■	 ช่วยประหยัดน�้ำมำกกว่ำกำรปลูกพืชผักในดินปกติไม่น้อยกว่ำ	10	 เท่ำ	จึงท�ำให้สำมำรถปลูกพืชผักได้แม้ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูกำลได้	 
และยังให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำอีกด้วย	 ควบคุมกำรให้ธำตุอำหำรของพืชผักได้ง่ำยกว่ำกำรปลูกพืชผักในดิน	 ช่วยควบคุมปริมำณและรูปของธำต ุ
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	 เป็นจุดศึกษำดูงำนให้ควำมรู้แก่บุคคลทั่วไปและเป็นเครือข่ำยศูนย์เรียนรู ้กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	(ศพก.)	อ�ำเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	

■

ที่พืชผักต้องกำรจ�ำนวน	7	ธำตุ	 (ธำตุเหล็ก,	 โบรอน,	คลอรีน,	แมงกำนีส,	 โมลิบดีนัม,	ทองแดง,	
สังกะสี)	 ให้อยู่รูปที่รำกของพืชผักสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้และไม่ให้ในปริมำณที่มำกเกินไป
จนเป็นพิษต่อพืช
 ■	 กำรผลติน�ำ้หมกัชวีภำพใช้เองเพือ่ป้องกนัก�ำจดัแมลง	เป็นกำรเน้นกำรพึง่พำตนเอง
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	โดยกำรน�ำเศษผักที่ได้จำกกำรตัดแต่งผักน�ำมำหมักผสมรวมกับ
สมนุไพรต่ำงๆ	และน�ำมำใช้ในโรงเรอืน	ซึง่ผลผลติผกัทีไ่ด้นัน้จะไม่มกีำรปนเป้ือนของสำรเคมกี�ำจดั
แมลง	ส่งผลให้เกิดกำรลดต้นทุนในกำรผลิตและยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

ต้องการผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อรับประทานเองและ 
จ�าหน่ายให้ผู้บริโภค เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้รับประทานผักที่ม ี

คุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1. กระบวนการผลิต	:	ระบบกำรผลิตพืชได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	กำรปฏิบัติกำรทำงกำรเกษตรที่ดี	(GAP:	Good	Agricultural	Practices)	
จำกกรมวิชำกำรเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
 2.	 การจัดการผลผลิต	:	ระบบกำรจัดกำรผลผลิตผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรผ่ำนกำรประเมินเกณฑ์ควบคุมกำรผลิต	มำตรฐำนกำรผลิต 
ผลิตภัณฑ์	 (GMP:	 Good	Manufacturing	 Practice)	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 (อย.)	 มำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 นอกจำกนี้ยังมี 
กำรวำงแผนกำรปลูกพืชให้สำมำรถมีผลผลิตผักออกวำงจ�ำหน่ำยได้ตลอดทั้งปี	 โดยผักที่น�ำออกไปจ�ำหน่ำยนั้นมีคุณภำพที่ดีและปริมำณผลผลิต 
เป็นที่น่ำพอใจ	จึงท�ำให้มีรำยได้ตลอดทั้งปี
 3.	 การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีกำรเช่ือมโยงกับตลำดโมเดิร์น	 เทรด	 (ห้ำงสรรพสินค้ำแมคโคร	 จ.สุโขทัย)	 เนื่องจำกผลผลิตได้ผ่ำน 
กำรรับรองมำตรฐำนท้ัง	 GAP	 และ	 GMP	 จึงท�ำให้สำมำรถน�ำผลผลิตไปวำงจ�ำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำได้	 และนอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำผลผลิต 
มำจัดจ�ำหน่ำยที่ตลำดนัดเกษตรกรเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรกระจำยสินค้ำไปสู่ผู้บริโภค
 4.	 การบริหารจัดการด้านอาชีพการเกษตร	 :	 โดยค�ำนึงถึงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกำลที่	 9	 ลดควำมเสี่ยงจำกกำร 
ท�ำอำชีพเชิงเด่ียว	 ซ่ึงนำยปัญญำวัจน์	 ได้จัดสรรพื้นที่กำรเกษตรและที่อยู่อำศัยให้สำมำรถประกอบกิจกรรมทำงกำรเกษตรที่หลำกหลำย	 ได้แก	่ 
กำรเลี้ยงสัตว์	 กำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	 กำรท�ำนำ	 และกำรผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นรำยได้หลักของครอบครัว	 โดยสำมำรถมีรำยได้ตลอด 
ทั้งปี	นอกจำกนี้ยังเป็นกำรลดรำยจ่ำย	เพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 1. ใฝ่หำควำมรู้	 เพื่อพัฒนำอำชีพ	 เรียนรู้อยู่เสมอ	 ลองผิดลองถูก	 พยำยำมศึกษำอำชีพที่ตนเองท�ำอย่ำงถ่องแท้	 สู้ชีวิตจำกพื้นฐำนครอบครัว 
ที่ค่อนข้ำงล�ำบำก	 พยำยำมหำเวลำว่ำงศึกษำเรียนรู้	 ณ	 ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	 (กศน.)	 และด้วยเป็นคนช่ำงสังเกต	 
พยำยเข้ำรับกำรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรจำกหน่วยงำนรำชกำร	 ทั้งทำงด้ำนกำรผลิตพืช	 กำรจัดกำรผลผลิต	 และกำรจัดกำรเรื่อง 
กำรตลำด	 โดยได้น�ำควำมรู้ทำงด้ำนต่ำงๆ	 ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินกำรผลิต	 และกำรจัดจ�ำหน่ำยของตนเอง	 สำมำรถเป็น
วิทยำกรถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นท�ำตำมได้	
	 2.	 มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเกษตรกรภำยในจังหวัด	และต่ำงจังหวัด	ดังนี้
  ■		 ตลำดเกษตรกรในแต่ละอ�ำเภอ	ทัง้เครอืข่ำยทำงด้ำนกำรผลติและกำรจัดจ�ำหน่ำยเพือ่หำโอกำสในกำรเพิม่ช่องทำงกำรตลำดใหม่ๆ 	
ในกำรกระจำยสินค้ำไปสู่ผู้บริโภค	และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมกำรตลำดเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย	
  ■		 เชื่อมโยงกับสถำนพยำบำลในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำปลอดภัยแก่บุคลำกรในโรงพยำบำลสุโขทัย	 และผู้ที่มำติดต่อที่โรงพยำบำล	 
เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนบริโภคสินค้ำเกษตรปลอดภัย	โดยได้มีกำรน�ำสินค้ำไปจ�ำหน่ำย	ณ	โรงพยำบำลสุโขทัยทุกวันพุธ	
  ■	 	เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลติสนิค้ำเกษตร	(ศพก.)	เครอืข่ำยต�ำบลเมืองเก่ำ	อ�ำเภอเมืองสโุขทยั	
จึงมีกำรเชื่อมโยงกับศูนย์เครือข่ำยต่ำงๆ	ภำยในอ�ำเภอเมืองสุโขทัย	และนอกอ�ำเภอ	ในจังหวัดสุโขทัย	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตร	
แลกเปลี่ยนประสบกำรท�ำกำรเกษตร	ปัญหำอุปสรรค
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ด้านพืชผักอินทรีย์

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดน่าน

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่ำงๆ	จ�ำนวน	6	โซน	และกระจำยปลูกพืชผักหลำก
หลำยชนิด	ซึ่งจะช่วยลดปัญหำเรื่องกำรรบกวนของโรคและแมลง	เช่น	โซน	A	ปลูก
ผักสลัด	โซน	B	ปลูกผักรวม	ที่มีทั้งแตงกวำและผักสลัดต่ำงๆ	โซน	C	ปลูกพืชผักที่
ต้องขึ้นค้ำง	เช่น	มะเขือเทศเชอร์รี่	เคฟกู๊ดเบอร์รี่	โซน	D	เป็นโรงเรือนส�ำหรับปลูก
เมล่อน	แคนตำลูป	โซน	E	ปลูกแตงโมฟักทอง	และโซน	F	ปลูกผักกินใบ	เช่น	คะน้ำ	
ฮ่องเต้	และใช้เป็นแปลงปลูกส�ำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์	

ชื่อ-นามสกุล : นางศุภลักษณ์	สุวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด : 17	มกราคม	พ.ศ.	2517
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
ที่อยู่ : เลขที่	39	บ้านไผ่งาม	หมู่ที่	1	ต�าบลส้าน	อ�าเภอเวียงสา
	 	 จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ : 08	4608	8700
Facebook : Supaluke	Suwan,	พลับพลึงฟาร์ม-เกษตรอินทรีย์เวียงสา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

	 กำรเก็บเมล็ดพันธุ์	พืชแต่ละชนิดจะมีอำยุท�ำพันธุ์แตกต่ำงกันไป	เช่น	ผักสลัด	จะปลูกในช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม	
แล้วเกบ็เมลด็ในช่วงเมษำยน	มะเขอืเทศเชอร์รีจ่ะปลกูและผสมเกสรก่อนช่วงหน้ำฝน	เป็นต้น	เทคนคิกำรท�ำเมลด็พนัธุค์อืพืน้ที่
ปลูกจะต้องมีน�้ำและแสงแดดเหมำะสมเพียงพอ	กำรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดนั้น	พลับพลึงจะใช้ระยะเวลำ	8	crop	เพื่อให้
ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีควำมนิ่งของสำยพันธุ์	ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำพันธุ์แตกต่ำงกันไป	เช่น	 เมล่อน	ใช้เวลำ
ประมำณ	2	ปี	พริก	ใช้เวลำประมำณ	4	ปี	เป็นต้น

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■ กำรไม่ใช้สำรเคม	ีท�ำให้ตลำดของพชืเกษตรอนิทรย์ีนบัว่ำมคีวำมเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ	แม้จะเพิม่ขึน้ไม่มำกนกั	และเป็น
ตลำดเฉพำะกลุม่	แต่ผู้บรโิภคกม็กี�ำลงัซือ้และมคีวำมต้องกำรผลผลติสงู	ซึง่ในอนำคตเชือ่ว่ำตลำดน้ีจะเติบโตได้อกีมำก	เน่ืองมำ
จำกปัญหำด้ำนสขุภำพของประชำชนทีก่�ำลงัเพิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	ข้อดขีองกำรบรโิภคสนิค้ำเกษตรอนิทรย์ีนอกจำกจะดต่ีอ
สุขภำพแล้ว	ยังมีส่วนช่วยในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม	และฟื้นฟูป่ำในบำงพื้นที่อีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์172



	 พื้นที่แห่งน้ีเปิดรับผู้สนใจมำดูงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 เป็นพื้นที่ที่ภำคเอกชน	 
ภำครัฐบำล	 เกษตรกร	 ทั้งในพื้นที่และต่ำงจังหวัดมำดูงำน	 เกษตรกรอินทรีย์ 
เพือ่นบ้ำนกเ็ริม่มองเห็นและหนัมำสนใจกำรท�ำเกษตรอนิทรีย์กนัมำกขึน้	จนสำมำรถ
จดัตัง้เป็นกลุ่มวสิำหกจิชมุชนผกัปลอดภยับ้ำนไผ่งำม	และได้รบัรำงวลัสดุยอด	SME	
จังหวัดน่ำน	2018	ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)

■

 ■ เก็บเมล็ดพันธุ์เอง	บำงชนิดก็พัฒนำพันธุ์ขึ้นเอง	ท�ำให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี	
ควำมทนทำน	แข็งแรง	เหมำะสมกับสภำพพื้นที่	และลดต้นทุนด้ำนเมล็ดพันธุ์
 ■ กำรปลูกจะแบ่งโซนปลกูตำมชนดิและอำยกุำรเก็บเก่ียวของพชื	เพือ่ให้
มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ทุกสัปดำห์	ท�ำให้มีรำยได้
 ■ กำรเพำะเมล็ดและย้ำยปลูกในแปลงตำมอำยท่ีุเหมำะสมของพืชแต่ละชนดิ	 
ท�ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตได้อย่ำงเต็มที่	มีขนำด	น�้ำหนัก	ปริมำณ	และรสชำติที่ดี
 ■ กำรจัดกำรโรคแมลง	 เมื่อท�ำเกษตรอินทรีย์มำสักระยะจะไม่ค่อยพบ
ปัญหำ	เพรำะทีส่วนมกีำรปลกูพชืหลำกหลำยชนดิ	แมลงในสวนกม็ทีัง้ตวัดแีละตวัร้ำย 
ตำมธรรมชำติ	 แต่สำมำรถจัดกำรกันเองได้	 อย่ำงไรก็ตำมหำกพบช่วงกำร 
ระบำดมำกๆ	 จะใช้น�้ำหมักชีวภำพหรือสำรธรรมชำติในกำรพ่นป้องกัน	 เช่น	 
ตะไคร้หอม	เมล็ดสะเดำ	น�้ำส้มสำยชู	หรือเหล้ำขำวผสมยำสูบ	เป็นต้น

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

การท�าเกษตรอินทรีย์และยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก็ท�าให้ครอบครัวของเรามีรายได้ที่มั่นคง  

ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นด้วย

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นโซนต่ำงๆ	 จ�ำนวน	 6	 โซน	 และกระจำยปลูกพืชผักหลำกหลำยชนิด	 
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำเรื่องกำรรบกวนของโรคและแมลง	 กำรเตรียมดิน	 กำรยกร่อง	 กำรเพำะเมล็ด	 และกำรดูแลต่ำงๆ	 ไม่ม ี
กำรใช้สำรเคมี	 ใช้วิธีกำรเพำะเมล็ดและย้ำยปลูกในแปลงตำมอำยุที่เหมำะสมของพืชแต่ละชนิด	 และกำรมีกำรปลูกพืช 
หลำกหลำยชนิดไม่ค่อยพบปัญหำเรื่องโรคและแมลง	แต่ก็มีกำรจะใช้น�้ำหมักชีวภำพหรือสำรธรรมชำติในกำรพ่นป้องกัน
 2.	การจดัการผลผลติ	:	กำรมพืีชท่ีหลำกหลำยอำยกุำรเกบ็เกีย่วท�ำให้มผีลผลติเกบ็เกีย่วส่งบรษิทัได้ทกุสปัดำห์	ผลผลติ
ที่เหลือจำกกำรคัดส่ง	จะน�ำมำจัดถุงขำยในท้องถิ่น
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 กำรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้ำนไผ่งำม	 ท�ำให้เกิดกำร 
บริหำรจัดกำรทำงด้ำนรำคำ	คุณภำพที่มีควำมสม�่ำเสมอ	 เป็นที่ไว้วำงใจของลูกค้ำ	มีรำยได้ในพื้นที่ขำยปลีก	 1,200	บำท/วัน	
ขำยส่งหน่วยงำน	20,000	บำท/เดอืน	ส่งเลม่อน	ฟำร์มตำมมำตรฐำน	Lemon	Farm	Organic	PGS	8,000-10,000	บำท/เดอืน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ได้รับควำมรู้ด้ำนกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรจัดส่งสินค้ำจำกกำรแนะน�ำของศูนย์ให้บริกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม	(SME)	ครบวงจร	จังหวัดน่ำน	โดยทำง	บจก.พอดีฟำร์ม	จะมำผู้ด�ำเนินกำรจัดกำรเรื่องกำรตลำด	เป็นควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ

Smart Farmer ต้นแบบ
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ด้านการปลูกและแปรรูปกระเทียม

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 1.	 ใช้สำรชีวภำพ/ชีวภัณฑ์	ในกำรผลิตกระเทียมปลอดภัย
	 2.	 มีกำรปลูกพืชผสมผสำน	 ทั้งพืชอำยุสั้น	 เช่น	 พืชผักสวนครัว	 
พืชอำยุยำว/ยืนต้น	ไม้ผลต่ำงๆ
	 3.	 มบ่ีอเกบ็น�ำ้เพือ่ใช้ในกำรเกษตร	และเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	พกัผ่อน
หย่อนใจ	ของคนในครอบครัว	ชุมชน	และบุคคลอื่นทั่วไปชุมชน	และบุคคล
อื่นทั่วไป

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 ■	 กำรเพิ่มมูลค่ำกระเทียม	เป็นกระเทียมดอง	กระเทียมแกะกลีบ	
 ■	 กำรเก็บรักษำวัตถุดิบ	โดยกำรแขวนตำกแห้ง

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 มีกำรผลิตตำมระบบ	 GAP	 (Good	 
Agricultural	Practice)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกิรา	สุวัฒนเมธี
วัน เดือน ปีเกิด : 17	ตุลาคม	พ.ศ.	2505
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี	สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ : เลขที่	91	หมู่ที่	4	ต�าบลห้วยผา	อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	
	 	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 08	0497	6900
E-mail : kaisukira2505@gmail.com
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์174



		 1.	มีกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน
		 2.	ชมุชนมศีนูย์เรยีนรูใ้นเรือ่งกำรปลกูและแปรรปูกระเทยีมครบวงจร
		 3.	มกีำรขยำยตลำดทัง้ทำงออนไลน์	และซปุเปอร์สโตร์ในต่ำงจงัหวดั
		 4.	มกีำรรวมกลุม่ในกำรปลกูกระเทียมปลอดภยั	ให้ได้มำตรฐำน	GAP
		 5.	ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อ	รำยกำรสำรคดีต่ำงๆ
		 6.	เป ็นวิทยำกรให ้ควำมรู ้ เกี่ยวกับเรื่องกำรปลูกและแปรรูป 
	 	 กระเทียม	แก่บุคคลที่สนใจ

■

 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดสัดส่วนกำร
รับซื้อผลผลิตของสมำชิกแต่ละคน	 โดยให้รำคำที่เหมำะสม	 และแบ่งเป็น 
ขำยกระเทียมสด	กระเทียมแห้ง	และอีกส่วนน�ำมำแปรรูปเป็นกระเทียมดอง
 3.	การจดัการด้านการตลาด	:	ใช้หลกัตลำดน�ำกำรผลติ	คอื	มกีำรหำ 
ตลำดล่วงหน้ำ	 แล้วจึงมำวำงแผนกำรผลิต	 โดยจ�ำหน่ำยผลผลิตด้วยตนเอง	 
ส่งตำมร้ำน	และจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและ 
การเชื่อมโยงเครือข่าย
	 1.	เข้ำร่วมประชุม	อบรม	หำควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ
	 2.	ฝึกปฏิบัติ	ทดลอง	จนสำมำรถเข้ำใจและ
	 	 แก้ปัญหำได้
	 3.	สอบถำมจำกผู้รู้	ที่มีประสบกำรณ์
	 4.	หำควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ต

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

1. พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหารในระดับพื้นฐาน
2. มีความสุขในการประกอบอาชีพ
3. ช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน / สังคม

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านไม้ผล

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดเชียงราย

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 ปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 (ข้ำว)	มำท�ำกำรเกษตรผสมผสำน	
โดยจัดสรรพื้นที่นำ	จ�ำนวน	12	ไร่	มำปลูกพืชหลำยชนิด	รวมถึง	“มะพร้ำว
น�้ำหอม”	สำมำรถปลูกมะพร้ำวน�้ำหอม	 ให้ได้ผลผลิตหอมหวำนโดยใช้เกลือ
ในกำรปรับปรุงกำรผลิต	และมีกำรจัดกำรระบบน�้ำที่เหมำะสม

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 กำรปลูกมะพร้ำวน�้ำหอม	ได้ผลผลิตดี	รสชำติหวำนหอม	เป็นที่ต้องกำร
ของตลำด	 สร้ำงรำยได้จนเป็นรำยได้หลักของครอบครัว	 เป็นต้นแบบในกำร
ปลูกมะพร้ำวน�้ำหอม	ให้เกษตรกรอื่นๆ	ในพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อ-นามสกุล : นางสิดาพร	สมคะเน
วัน เดือน ปีเกิด : 28	สิงหาคม	พ.ศ.	2514
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่	3
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)
	 	 อ�าเภอขุนตาล
ที่อยู่ : เลขที่	135	หมู่ที่	2	ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอขุนตาล
	 	 จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 08	9757	6186
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 เนื่องจำกในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย	 ยังไม่มีกำรปลูกมะพร้ำวน�้ำหอมในรูปแบบของ 
สวนขนำดใหญ่มำก่อน	 และประสบกำรณ์จำกกำรปลูกมะพร้ำวในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยพบว่ำมะพร้ำวน�้ำหอมที่ปลูก 

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์176



	 พัฒนำตนเองให้เป็นแบบอย่ำง	 และเป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ใกล้เคียง	 และเกษตรกรท่ัวไป	 ได้จัดตั้งเป็นเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 (ศพก.เครือข่ำย)	 เพื่อใช้เป็นสถำนที่ 
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้	และแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรของเกษตรกร

■

ในพื้นที่นั้น	 ไม่มีควำมหอมควำมหวำนเหมือนในพื้นท่ีอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก	 จังหวัดรำชบุรี	 จึงได้น�ำเกลือก้นบ่อที่เหลือ 
จำกกำรผลิตเกลือแล้ว	มำใช้ในกำรปลูกมะพร้ำวในพื้นที่ของตน
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด	 เน้นกำรท�ำเกษตรแบบปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
และผู้บริโภค	สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกสินค้ำเกษตร
	 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีกำรน�ำผลผลิตมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	 เช่น	 วุ้นมะพร้ำวน�้ำหอม	 
มะพร้ำวแก้ว	น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น	ข้ำวหลำมมะพร้ำว	สบู่น�้ำมันมะพร้ำว	เป็นต้น	สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ	สร้ำงรำยได้
ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 แสวงหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ	 ไม่หยุดนิ่งในกำรพัฒนำตนเอง	 และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ 
เพื่อสร้ำงเครือข่ำย

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

“พออยู่ พอกิน พอใช้ แบ่งปัน”

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
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ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรง

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดพะเยา

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต
	 กำรเลี้ยงผึ้งโพรง	แต่เดิมจะน�ำเลี้ยงแบบให้ผึ้งเข้ำไปท�ำรังอยู่ในหีบไม้ตำมธรรมชำติ	ไม่มีคอนให้ผึ้งเกำะ	และ
เคลื่อนย้ำยไม่ได้	 แต่ต่อมำได้ดัดแปลงน�ำเศษไม้เหลือใช้มำประดิษฐ์เป็นรังส�ำหรับเลี้ยงผึ้ง	 ใช้เทคนิคในกำรฉำบเป็นรู
ไม่ให้แสงรอดเข้ำในรังได้	โดยใช้ขี้วัวผสมขี้ผึ้ง	อุดตำมรอย	นอกจำกนี้ได้ผลิตฟีโรโมนเพื่อล่อผึ้งนำงพญำใช้เอง	ซึ่งเดิม

ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร	แลสันกลาง
วัน เดือน ปีเกิด : 11	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2516
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่	6
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	
ที่อยู่ : เลขที่	16	หมู่ที่	10	ต�าบลแม่ปืม	อ�าเภอเมืองพะเยา	
	 	 จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 09	3141	5776
ID Line : 0931415776
Facebook : น�า้ผึ้งโพรงธรรมชาติบ้านสันหมื่นแก้ว	
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

ต้องหำซ้ือจำกแหล่งผลิตอื่น	 ท�ำให้ 
ลดค ่ ำ ใช ้จ ่ ำยและเป ็นกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต	 เนื่องจำก
โอกำสในกำรที่ผึ้งจะเข้ำมำท�ำรัง 
มีควำมแน่นอนมำกข้ึนกว่ำกำรไม่มี 
ฟีโรโมล่อผึ้งนำงพญำ	 และที่ส�ำคัญ 
ต้องดูแลควำมสะอำดของรัง	 ทั้ง
ป ้องกันศัตรูที่จะมำท�ำร ้ำยได้แก่	 
มด	ต่อ	และจิ้งจก	ซึ่งกำรป้องกันมด	
ท�ำได้โดยกำรน�ำจำรบีทำบริเวณขำ
หรือชั้นวำงกล่องรังผึ้ง	

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 กำรขยำยผลควำมส�ำเร็จของตนเองสู้ชุมชน	 โดยมีกำรรวมกลุ่มจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
ผูเ้ลีย้งผึง้	ทัง้ได้จดักำรสถำนท่ีตัง้กลุม่ให้ด�ำเนนิกำรในรปูแบบของศนูย์เรยีนรู	้มกีำรจดัอบรมหลกัสตูรกำรเลีย้งผึง้โพรง	
เพื่อได้สำมำรถแบ่งปันควำมรู้ให้แก่ชุมชน	และผู้สนใจ	ทั้งรับจัดท�ำกล่องหรือโพรงไม้ส�ำหรับเลี้ยง	จัดจ�ำหน่ำยฟีโรโมน	
ในรำคำประหยัด	 ผลส�ำเร็จจำกกำรขยำยผล	 จำกกำรที่เกษตรกรและประชำชนที่ได้มำศึกษำดูงำนและเข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมนั้น	สำมำรถน�ำควำมรู้ไปปรับใช้	ได้จริง	ทั้งสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	และได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ

■

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 กระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพ	 จำกกำรน�ำเทคนิค	 พร ้อม 
ทั้งภูมิปัญญำ	กำรสังเกตมำปรับใช้	ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	และ
สำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติได้มำกขึน้	จำกกำรใช้ฟีโรโมน	ทีผ่ลติได้เอง	

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	:	กำรริดน�้ำผึ้งโดยวิธีกำรหยดน�้ำผึ้ง
	 2.	การจัดการผลผลิต	:	พัฒนำบรรจุภัณฑ์	และมีกำรแปรรูปผลผลิต	
เช่น	สบู่น�้ำผึ้ง
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 จัดท�ำ	 Page	 Facebook	 เพื่อจัด
จ�ำหน่ำยผลผลิต	และร่วมออกบูธจ�ำน่ำยสินค้ำ	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

เนื่องจากพื้นฐานการเกษตรของคนในชุมชน คือชาวสวนล�าไย  
ซึ่งการผลิตล�าไยในช่วงการผสมเกสรดอกล�าไยนั้น  

ต้องอาศัยแมลงต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดผล ดังนั้น 
จึงได้น�าผึ้งมาเลี้ยงในสวน ท�าให้เกิดเป็นรายได้เสริมอีกทาง  

ซึ่งผู้ปลูกล�าไยต้องเลี่ยงหรืองดเว้นการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง  
มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อผึ้ง จึงส่งผลให้เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม 
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของเจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรของ

นายมานพ แลสันกลาง คือ การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีป้องกันก�าจัด
โรค แมลง และสารป้องกันก�าจัดวัชพืช เพื่ออนุรักษ์พันธุ์แมลงเศรษฐกิจ

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ศึกษำดูงำนจำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนแมลงเศรษฐกิจ	 จังหวัดเชียงใหม่	 เก่ียวกับกำรเลี้ยง 
แมลงเศรษฐกิจชนิดต่ำงๆ	โดยเฉพำะกำรเลี้ยงผึ้งพันธุ์	และกำรศึกษำดูงำนวิถีธรรมชำติของผึ้งป่ำ	เพื่อได้เรียนรู้วงจร
ชีวิตและลักษณะนิสัยของผึ้งพันธุ์	ผึ้งป่ำ	เพื่อได้น�ำควำมรู้นั้นมำปรับใช้ในกำรเลี้ยงผึ้งโพรง

Smart Farmer ต้นแบบ
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ด้านสมุนไพร

Smart Farmer ต้นแบบ
จังหวัดแพร่

ด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการ
ปรับปรุงวิธีการผลิต
	 นำยประสำท	สเีสน	เป็นเกษตรกรต้นแบบในกำรผลติสมนุไพรพืน้บ้ำน	 
ได้แก่	ไพล	ขมิ้นชัน	มำตั้งแต่ปี	2547	จนปัจจุบันได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	 
GAP	 (Good	 Agricultural	 Practices)	 โดยเน้นกำรผลิตที่ปลอดภัย	 และ
ไม่มีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต	 และมีกำรน�ำสมุนไพรมำอบแห้ง 
เพื่อจัดส ่งให ้แก ่ศูนย ์กำรแพทย ์แผนไทยและกำรแพทย ์ทำงเลือก	 
โรงพยำบำลสอง	 จังหวัดแพร่	 นอกจำกนี้ยังได้พัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ ์
จำกสมุนไพรขึ้นมำอีกหลำยชนิด	 ได้แก่	 ลูกประคบสมุนไพร	 ชำเชียงดำ	 
ชำตะไคร้ใบเตย	 ชำกระชำย	 น�้ำพริกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์	 ยำหม่องไพล	 
ยำหม่องพญำยอ	น�้ำมันเขียว	ในชื่อแบรนด์	“ปูเลอิ”

ด้านการน�านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
	 จำกเดิมในกำรผลิตสมุนไพรแห้ง	 เพื่อจัดส่งให้แก่โรงพยำบำลสอง	
จังหวัดแพร่นั้น	 นำยประสำท	 สีเสน	 ใช้วิธีตำกแห้ง	 ซ่ึงมีปัญหำในเร่ืองของ
เชื้อรำ	 และสีที่ไม่สม�่ำเสมอ	 ต่อมำจึงได้ปรับกระบวนกำรผลิตใหม่โดยใช ้
โรงอบสมุนไพรพลังงำนแสงอำทิตย์	 ซ่ึงท�ำให้พืชสมุนไพรที่ได้มีสีสันสวยงำม	
มีคุณภำพ	เพรำะเป็นโรงอบแบบปิดมิดชิด	สะอำด	ได้มำตรฐำน

ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท	สีเสน
วัน เดือน ปีเกิด : 15	ธันวาคม	พ.ศ.	2503
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสองวิทยา	
ที่อยู่ : เลขที่	91/2	หมู่ที่	8	ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอสอง	จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ : 08	7174	3260
Facebook : สวนสมุนไพรหนองสุวรรณ	
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2557

ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ

ปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 นำยประสำท	สีเสน	เป็น	Smart	Farmer	ต้นแบบ	ที่มีควำมตั้งใจและมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และขยำยผลกำรปลูกพืชสมุนไพรให้แก่เพื่อนเกษตรกรในชุมชน	โดยเป็นผู้ที่ริเริ่มจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพร
บ้ำนหนองสุวรรณ	ปัจจุบันมีสมำชิกกลุ่ม	23	รำย	จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรปลูกและแปรรูปสมุนไพรในชุมชนบ้ำน
หนองสุวรรณ	 รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนรวมถึงสถำบัน
กำรศึกษำต่ำงๆ	 ในกำรพัฒนำทั้งในด้ำนกำรผลิต	 กำรแปรรูป	 และกำรตลำด	 ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ตลำดออนไลน์	 เพื่อ 

■

ด้านการบริหารจัดการ
 1.	กระบวนการผลิต	 :	 มีกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน	 GAP	 ไม่มีกำรใช้ 
สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต	 มีกำรป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสำน	ใช้ระบบน�้ำแบบสปริงเกอร์ที่เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิด	
 2.	การจัดการผลผลิต	 :	 มีกำรน�ำผลผลิตสมุนไพรสดมำแปรรูป 
โดยกำรอบแห้งเพือ่เป็นกำรเพิม่มลูค่ำให้แก่สนิค้ำ	และมกีำรรวมตวัจดัตัง้เป็น
วสิำหกิจชมุชนสมนุไพรหนองสวุรรณ	เพือ่วำงแผนกำรผลติตลอดจนวำงแผน
แปรรูปร่วมกนัของสมำชกิ	ท�ำให้สำมำรถผลติสนิค้ำได้ตำมเป้ำหมำยของลกูค้ำ	

การขยายผลความส�าเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน

น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแบ่งปันความรู้

เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร

นอกจำกนีย้งัมกีำรพัฒนำผลติภณัฑ์สมนุไพรขึน้มำอกีหลำยอย่ำง	เช่น	ลกูประคบสมนุไพร	ชำเชยีงดำ	ชำตะไคร้ใบเตย	
ชำกระชำย	 น�้ำพริกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยำหม่องไพล	 ยำหม่องพญำยอ	 น�้ำมันเขียว	 ในชื่อแบรนด์	 “ปูเลอิ”	 เพื่อ 
เพิ่มมูลค่ำจำกเดิมที่ผลิตสมุนไพรอบแห้งเพียงอย่ำงเดียว	
 3.	การจัดการด้านการตลาด	 :	 มีกำรขยำยตลำดไปยังตลำดออนไลน์	 เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำด	 โดยมี	 
Facebook	:	สวนสมุนไพรหนองสุวรรณ	เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและจ�ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์	

การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
	 เป็นผูท้ีม่คีวำมใฝ่เรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองอยูเ่สมอ	โดยเข้ำร่วมอบรมกบัหน่วยงำนทัง้ภำครฐั	ภำคเอกชน	รวมทัง้ 
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	 และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตพืชสมุนไพรในหมู่บ้ำน	 โดยกำรรวมตัวจัดตั้งเป็นวิสำหกิจ
ชุมชนสมุนไพรบ้ำนหนองสุวรรณ	และเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรพัฒนำพืชสมุนไพรกับหน่วยงำนต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	

ขยำยช่องทำงกำรตลำดอีกทำงหนึ่ง	นำยประสำท	สีเสน	เป็นบุคคลที่มีควำม
ตัง้ใจพฒันำตนเองอยูต่ลอดและเป็นผูน้�ำชมุชนท่ีน�ำพำสมำชกิในชมุชนพฒันำ
กระบวนกำรผลติ	กำรแปรรปูสมุนไพรอย่ำงต่อเนือ่ง	จนได้ขึน้ชือ่ว่ำเป็นชมุชน
ต้นแบบในกำรพัฒนำพืชสมุนไพรของจังหวัดแพร่	 และได้รับกำรคัดเลือก 
เข้ำเป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 หมู่บ้ำนสมุนไพรเพื่อ
พัฒนำเศรษฐกิชชุมชนบ้ำนหนองสุวรรณ	 เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ 
กำรผลิตพืชสมุนไพรของจังหวัดแพร่
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
	 นายเข้มแข็ง	ยุติธรรมด�ารง	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นายชาตรี	บุญนาค	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางสาวภาณี	บุณยเกื้อกูล	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาเกษตรกร

เรียบเรียง
	 นางสาวสุพิศ	เหล่าจตุรพิศ	 ผูอ้�านวยการกลุม่พฒันาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
	 นางสาววลัยกร	นครไธสง	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
	 นายณัฐกิตติ์	ธาตุไพบูลย์	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
	 นางสาวขวัญใจ	เส็งเอี่ยม	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
	 นางสาวสุธามาศ	มั่นหลง	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
	 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร	กองพัฒนาเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง – ภาพ
	 ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่	1	–	6
	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
	 ส�านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์182
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