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ค�าน�า
	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 ได้้จััด้ทำำาหนัังส่ือ	 “Smart	 Farmer	 ต้นัแบบอนัาคตการเกษตร 
ท่ำ�ยั่ั�งยืั่นั	 เล่่ม	 4”	 โด้ยั่ม่วััตถุุประส่งค์เพืื่�อเป็นัการเผยั่แพื่ร่องค์ควัามร้้	 Smart	 Farmer	 ต้นัแบบ	 
ให้เกษตรกรหรือประชาชนัผ้้ท่ำ�	ม่ควัามส่นัใจั	ได้้นัำาองค์ควัามร้้ไปปรับใช้ในัการพัื่ฒนัาทัำกษะอาช่พื่ 
ด้้านัการเกษตร	 ตล่อด้จันัเพืื่�อเป็นัการยั่กย่ั่อง	 เชิด้ช้เก่ยั่รติ	 Smart	 Farmer	 ต้นัแบบ	 
ผ้้ท่ำ�ส่ร้างคุณประโยั่ชน์ัให้แก่ชุมชนั	 โด้ยั่ม่รายั่ล่ะเอ่ยั่ด้เนืั�อหาท่ำ�นัำาเส่นัอ	 ถึุงปัจัจััยั่ควัามส่ำาเร็จั 
ในัการประกอบอาช่พื่การเกษตร	 ได้้แก่	 การนัำานัวััตกรรมหรือการประยัุ่กต์ใช้เทำคโนัโล่ยั่่	 
ในักระบวันัการผลิ่ต	 การบริหารจััด้การ	 ทัำ�งด้้านัการผลิ่ต	 การตล่าด้	 การแส่วังหาองค์ควัามร้้ 
ในัการประกอบอาช่พื่แล่ะการเชื�อมโยั่งเครือข่่ายั่	 การข่ยั่ายั่ผล่ควัามส่ำาเร็จัข่องตนัเองส่้่ชุมชนั	 
ตล่อด้จันัเจัตนัารมณ์ในัการประกอบอาช่พื่การเกษตร	 โด้ยั่ได้้รับการคัด้เลื่อกจัากส่ำานัักงานัเกษตรจัังหวััด้	 
ให้เป็นัตัวัแทำนัในัระดั้บจัังหวััด้	จัังหวััด้ล่ะ	1	รายั่	รวัมทัำ�งสิ่�นั	77	รายั่	77	ต้นัแบบ
	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรหวัังเป็นัอยั่่างยั่ิ�งว่ัา	 หนัังสื่อเล่่มน่ั�จัะเป็นัประโยั่ชน์ัแก่เกษตรกร	 
แล่ะผ้้ท่ำ�ให้ควัามส่นัใจัในัเอกส่ารการเผยั่แพื่ร่ประชาส่ัมพัื่นัธ์์องค์ควัามร้้ข่องเกษตรกรต้นัแบบ	 
รวัมถึุงควัามส่ำาเร็จัในัการประกอบอาช่พื่การเกษตร	เพืื่�อเป็นัการส่ร้างแรงบันัด้าล่ใจัให้กับคนัรุ่นัใหม่ 
หันักล่ับมาส่้่ภาคการเกษตร	 ซึึ่�งถืุอเป็นักำาลั่งหลั่กท่ำ�ส่ำาคัญในัการข่ับเคลื่�อนัภาคการเกษตร 
ข่องประเทำศส่้่การพัื่ฒนัาท่ำ�มั�งคั�ง	ม่รายั่ได้้ท่ำ�มั�นัคง	แล่ะส่ามารถุพึื่�งพื่าตัวัเองได้้อย่ั่างยั่ั�งยั่ืนัต่อไป

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
2564
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“ก�รั้กสิ่กรั้รั้มแล่ะอ�ช่ีพิในด้�นเกษตรั้ 
ทุี่กๆ อย่่�งย่่อมต้องอ�ศ้ัย่ 

ปีจัำจ้ำย่ส่ำ�ค้ญหล่�ย่ด้�น ด้�นหน่�ง ก็คือ  
หล้่กวิชี�ก�รั้เพิ�ะปีลู่ก เปีน็ต้น  

แล่ะอ่กด้�นหน่�งก็เปีน็ก�รั้ช่ีวย่ให้เพิิ�ม 
หล้่กวิชี�เหล่่�น้�นแล่ะเมื�อได้ปีฏิิบ้ัติ 

แล้่วได้ผลิ่ตผล่แล้่วก็จำะต้องส่�ม�รั้ถ 
ด้ดแปีล่งแล่ะข�ย่จำำ�หน่�ย่ผลิ่ตผล่ 

ท่ี่�ตนได้ที่ำ� ฉะน้�นทุี่กอย่่�งต้องส่อดคล้่องก้น 
คว�มขย้่นหม้�นเพ่ิย่รั้ในก�รั้ผลิ่ต  
คว�มรู้ั้ในวิชี�ก�รั้ผลิ่ตแล่ะคว�มรู้ั้ 

ในก�รั้เปีน็อยู่่ ท้ี่�งคว�มรู้ั้ในด้�นจำำ�หน่�ย่ 
ล้่วนเปีน็คว�มรู้ั้ท่ี่�จำะต้องปีรั้ะส่�นก้นหมด”

พระราชดำำารัสในโอกาสท่ี่�คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคมสหกรณ์ประมงและสมาชิกผู้้�รับนมสดำเข้�าเฝ้้าฯ

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิิตรลดำา
เม่�อวันท่ี่� 8 พฤษภาคม 2530 





	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 ได้้ด้ำาเนิันัการส่่งเส่ริมแล่ะพัื่ฒนัาเกษตรกร

ให้ม่ควัามร้้รอบด้้านั	 เท่ำาทัำนัต่อส่ถุานัการณ์ด้้านัการเกษตรทำ่�ม่การ

เปล่่�ยั่นัแปล่งอย่ั่างรวัด้เร็วั	ซึึ่�งได้้ด้ำาเนิันัการมาอย่ั่างต่อเนืั�อง	ประกอบกับ

ในัปี	2555	กระทำรวังเกษตรแล่ะส่หกรณ์	ได้้กำาหนัด้นัโยั่บายั่การพัื่ฒนัา

เกษตรกรส่้่การเป็นัเกษตรกรปราด้เปรื�อง	(Smart	Farmer)	โด้ยั่มุ่งหวััง 

ให้เกษตรกรไทำยั่ม่ควัามพื่ร้อม	ม่ควัามร้้	ควัามเช่�ยั่วัชาญในัการประกอบอาช่พื่ 

การเกษตรข่องตนัเอง

	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 ได้้ด้ำาเนิันัการโครงการพัื่ฒนัาเกษตรกร

ปราด้เปรื�อง	 (Smart	 Farmer)	 มาตั�งแต่	 ปี	 2557	 มาจันัถึุงปัจัจุับันั 

โด้ยั่ยั่ึด้หลั่กการพัื่ฒนัา	 “เกษตรกร เป็็นศููนย์์กลางของการพััฒนา”  

บนัพืื่�นัฐานัการเร่ยั่นัร้้ตล่อด้ช่วิัต	 ม่ควัามภ้มิใจัในัอาช่พื่การเกษตร 

แล่ะการพึื่�งพื่าตนัเองได้้อยั่า่งยั่ั�งยั่นืั	โด้ยั่ม่เจ้ัาหน้ัาท่ำ�เป็นั	“ผูู้�จััดการเรีย์นรู�”  

แล่ะใช้กระบวันัการกลุ่่มเป็นักล่ไกในัการขั่บเคลื่�อนัการพัื่ฒนัา

การข่บเคล่ื�อน Smart Farmer

	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรวัางกล่ไกหล่ัก	 ในัการข่ับเคล่ื�อนันัโยั่บายั่	

Smart	Farmer	ด้ังนั่�

 	 พัื่ฒนัาระบบฐานัข้่อม้ล่เกษตรกรปราด้เปรื�อง	 เพืื่�อประเมินั 

	 	 ศักยั่ภาพื่แล่ะเป็นัคลั่งข้่อม้ล่เกษตรกรต้นัแบบ

 	 การส่ร้างกล่ไกการขั่บเคลื่�อนังานัภายั่ในักระทำรวังเกษตร 

	 	 แล่ะส่หกรณ์

 	 บ้รณาการทำกุหน่ัวัยั่งานัเพื่ื�อส่นัับส่นันุัการพื่ฒันัาข่องเกษตรกร	 

	 	 ทัำ�งภาครัฐ	ภาคเอกชนั	แล่ะหน่ัวัยั่งานัด้้านัวิัชาการ

การพ่ฒนาเกษต้รกรปราดำเปรื�อง
(Smart Farmer) กรมส่งเสริมการเกษต้ร

ควัามเป็นมา
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การพ่ฒนาเกษต้รกร

 แบ่่งออกเป็็น 2 กล่่ม ดังนี�

 8 เกษตรกรยั์งชีีพั (Subsistence Farmer)

	 	 คือ	เกษตรกรท่ำ�ทำำาการเกษตรเพืื่�อการยัั่งช่พื่

   	 ส่ร้างทัำกษะการจััด้การทำรัพื่ยั่ากรแล่ะพืื่�นัท่ำ�เพืื่�อให้เกิด้ประโยั่ชน์ัส้่งสุ่ด้แล่ะยัั่�งยืั่นั

   	 การส่ร้างทัำกษะอาช่พื่นัอกภาคการเกษตร	อาช่พื่เส่ริม

	 8 ผูู้�ป็ระกอบ่การเกษตร (Commercial Farmer) 

	 	 คือ	เกษตรกรท่ำ�ทำำาการเกษตรเพืื่�อการค้า

   	 เพิื่�มทัำกษะข่่ด้ควัามส่ามารถุในัการแข่่งขั่นั

   	 พัื่ฒนัาทัำกษะการเป็นัผ้้ประกอบการเกษตรแบบครบวังจัร

   	 การพัื่ฒนัาทัำกษะการทำำาการเกษตรส่มัยั่ใหม่

   	 การพัื่ฒนัาทัำกษะ	Digital

   	 พัื่ฒนัาศักยั่ภาพื่ด้้านัการบริหารจััด้การองค์กรแล่ะเชื�อมโยั่งเครือข่่ายั่

   	 พัื่ฒนัาทัำกษะการบริหารจััด้การตล่าด้สิ่นัค้าเกษตร

10 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



ค�านิยั่าม

	 Smart	 Farmer	 หมายั่ถึุง	 บุคคล่ท่ำ�ม่ควัามภ้มิใจัในัการเป็นัเกษตรกร	 ม่ควัามรอบร้้ในัระบบการผลิ่ต	 

ด้้านัการเกษตรแต่ล่ะส่าข่า	 ม่ควัามส่ามารถุในัการวิัเคราะห์	 เชื�อมโยั่ง	 แล่ะบริหารจััด้การการผลิ่ตแล่ะการตล่าด้

โด้ยั่ใช้ข้่อม้ล่ประกอบการตัด้สิ่นัใจั	คำานึังถึุงคุณภาพื่แล่ะควัามปล่อด้ภัยั่ข่องผ้้บริโภค	สั่งคม	แล่ะสิ่�งแวัด้ล้่อม

	 Developing	Smart	Farmer	หมายั่ถึุง	เกษตรกรทำ่�ยั่งัไม่เป็นั	Smart	Farmer	เนืั�องจัากผล่การคดั้กรอง 

ไม่ผ่านัคุณส่มบัติพืื่�นัฐานัครบทัำ�ง	 6	 ข้่อ	 ซึึ่�งเป็นัเกษตรกรกลุ่่มเป้าหมายั่ท่ำ�ต้องได้้รับการพัื่ฒนัาในัด้้านัต่างๆ	 

เพิื่�มเติมตามควัามต้องการข่องเกษตรกรแต่ล่ะรายั่

	 Existing	Smart	Farmer	หมายั่ถึุง	เกษตรกรท่ำ�เป็นั	Smart	Farmer	อยั่้่แล้่วั	แล่ะผ่านัคุณส่มบัติพืื่�นัฐานั 

ครบทัำ�ง	6	ข้่อ	โด้ยั่ผ่านัตัวับ่งช่�อยั่่างน้ัอยั่	1	ตัวั	ในัแต่ล่ะคุณส่มบัติ

	 Smart	 Farmer	Model	 (เกษตรกรปราด้เปรื�องต้นัแบบ)	 หมายั่ถึุง	 เกษตรกรท่ำ�ผ่านัตัวัช่�วััด้	 6	 ข้่อ	 

แล่ะผ่านั	15	ตัวับ่งช่�	ม่คุณส่มบัติตามท่ำ�แต่ล่ะส่าข่ากำาหนัด้	ม่ควัามโด้ด้เด่้นัในัการทำำาการเกษตรในัส่าข่า/ด้้านั	

แล่ะส่ามารถุเป็นัต้นัแบบให้กับเกษตรกรรายั่อื�นัๆ	ได้้

คุณสมบ่ติ้พื�นฐานของ Smart Farmer

 ต่้วัช่�ว่ัดำข้อท่ี่� 1 ม่ควัามร้้ในัเรื�องท่ำ�ทำำาอยั่้่

     	ตัวับ่งช่�ท่ำ�	1.1	 ส่ามารถุเป็นัวิัทำยั่ากรถุ่ายั่ทำอด้เทำคโนัโล่ยั่่	หรือให้คำาแนัะนัำาปรึกษาผ้้อื�นัได้้

     	ตัวับ่งช่�ท่ำ�	1.2	 ส่ามารถุเป็นัจุัด้เร่ยั่นัร้้ให้กับผ้้อื�นั

 ต่้วัช่�ว่ัดำข้อท่ี่� 2 ม่ควัามส่ามารถุในัการเข้่าถึุงแหล่่งข้่อม้ล่	แล่ะใช้ข้่อม้ล่ในัการบริหารจััด้การได้้

     	ตัวับ่งช่�ท่ำ�	2.1	 ส่ามารถุเข้่าถึุงแหล่่งข้่อม้ล่	จัากเจ้ัาหน้ัาท่ำ�แล่ะผ่านัทำางระบบส่ารส่นัเทำศ

	 	 	 	 	 	 แล่ะการสื่�อส่ารอื�นัๆ	เช่นั	Internet,	Mobile	Phone	เป็นัต้นั

     	ตัวับ่งช่�ท่ำ�	2.2	 ม่การบันัทึำกข้่อม้ล่แล่ะใช้ข่้อม้ล่มาประกอบการวิัเคราะห์วัางแผนั 

	 	 	 	 	 	 บริหารจััด้การผล่ผลิ่ตให้ส่อด้คล้่องกับควัามต้องการข่องตล่าด้

     	ตัวับ่งช่�ท่ำ�	2.3	 ม่การนัำาข้่อม้ล่มาใช้ในัการแก้ไข่ปัญหาแล่ะพัื่ฒนัาอาช่พื่ข่องตนัเองได้้
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 ต่้วัช่�ว่ัดำข้อท่ี่� 3 ม่ควัามร้้แล่ะเข้่าใจัในัการบริหารจััด้การผล่ผลิ่ตตล่อด้ห่วังโซ่ึ่อุปทำานั	(Supply	Chain)

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	3.1	 ม่ควัามส่ามารถุในัการบริหารจััด้การปัจัจััยั่การผลิ่ต	แรงงานัแล่ะทุำนั	ฯล่ฯ

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	3.2	 ม่ควัามส่ามารถุในัการเชื�อมโยั่งการผลิ่ต	 แล่ะการตล่าด้เพืื่�อให้ข่ายั่ 

	 	 	 	 	 	 	 ผล่ผลิ่ตได้้

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	3.3	 ม่การจััด้การข่องเหลื่อจัากการผลิ่ตท่ำ�ม่ประสิ่ทำธิ์ภาพื่	

	 	 	 	 	 	 	 (Waste	Management)

 ต่้วัช่�ว่ัดำข้อท่ี่� 4 ม่ควัามตระหนัักถึุงคุณภาพื่สิ่นัค้า	แล่ะควัามปล่อด้ภัยั่ข่องผ้้บริโภค

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	4.1	 ม่การผลิ่ตท่ำ�ได้้มาตรฐานั	GAP	GMP	หรือเกษตรอินัทำร่ย์ั่	หรือมาตรฐานัอื�นัๆ	

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	4.2	 ม่กระบวันัการผลิ่ตส่อด้คล้่องกับมาตรฐานั	GAP	GMP	หรือเกษตรอินัทำร่ยั่ ์

	 	 	 	 	 	 	 หรือการผลิ่ตท่ำ�ได้้มาตรฐานัอื�นัๆ

 ต่้วัช่�ว่ัดำข้อท่ี่� 5 ม่ควัามรับผิด้ชอบต่อสิ่�งแวัด้ล้่อมแล่ะสั่งคม

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	5.1	 ม่กระบวันัการผลิ่ตท่ำ�ไม่ก่อให้เกิด้มล่ภาวัะไม่ทำำาล่ายั่สิ่�งแวัด้ล้่อม	

	 	 	 	 	 	 	 (Green	Economy)

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	5.2	 ม่กิจักรรมช่วัยั่เหลื่อชุมชนัแล่ะสั่งคมอยั่่างต่อเนืั�อง

 ต่้วัช่�ว่ัดำข้อท่ี่� 6 ม่ควัามภ้มิใจัในัควัามเป็นัเกษตรกร

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	6.1	 ม่ควัามมุ่งมั�นัในัการประกอบอาช่พื่การเกษตร

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	6.2	 รักแล่ะหวังแหนัพืื่�นัท่ำ�แล่ะอาช่พื่ทำางการเกษตรไว้ัให้รุ่นัต่อไป  

      ตัวับ่งช่�ท่ำ�	6.3	 ม่ควัามสุ่ข่แล่ะควัามพึื่งพื่อใจัในัการประกอบอาช่พื่การเกษตร

ทัั้�งนี� หลักเกณฑ์์การพิัจัารณาคััดเลือกเกษตรกรทีั้�เป็็น Smart Farmer 

คืัอ ต�องมีค่ัณส่มบั่ติพืั�นฐาน 6 ข�อ 

โดย์ต�องผู่้านการพิัจัารณาตามตัวบ่่งชีี�

อย่์างน�อย์ หน่�งตัวบ่่งชีี�ในแต่ละค่ัณส่มบั่ติ 

 แต่ถ้�าไม่ผู่้านค่ัณส่มบั่ติ Smart Farmer เกษตรกรราย์นั�นจัะอยู่์ในกล่่ม Developing Smart Farmer
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กรุิงเที่พัมห�นัคริ

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 นายวิัเชีัยรุ	 มีการุใช้ัรุะบุบุโซล่าเซลล์	 (Solar	 Cell	 System)	 ต่่อเข้้ากับุแผงวังจัรุควับุคุมการุตั่�งเวัลาให้นำ�าในสวัน	 
ทำาให้สะดวักสบุาย	 ปรุะหยัดเวัลาและปรุะหยัดค่าไฟฟ้าได้	 มีการุเลี�ยงหนอนแมลงวัันเอง	 เพ่�อใช้ัเป็นอาหารุไก่ไข่้อารุมณ์์ดี	 
ทำาให้ปรุะหยัดต้่นทุนค่าอาหารุ	 ได้โปรุตี่นสูง	 มีคุณ์ค่าทางอาหารุสูงสำาหรัุบุการุเลี�ยงไก่	 มีการุขุ้ดบุ่อพักนำ�าสองชัั�น	 
เพ่�อกรุองนำ�าจัากคลองซ่�งมีควัามเค็ม	ทำาให้สามารุถนำานำ�ามารุดผักและผลไม้ในสวันได้

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่ ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 มีการุใช้ัรุะบุบุโซล่าเซลล์ต่่อเข้้ากับุแผงวังจัรุควับุคุมการุตั่�งเวัลาให้นำ�า 
รุะบุบุนำ�าหยดภายในสวัน	ทำาให้สะดวักสบุาย	ปรุะหยดัเวัลาและปรุะหยัดค่าไฟฟ้าได้	 
มีการุเลี�ยงหนอนแมลงวัันเอง	 เพ่�อใช้ัเป็นอาหารุ 
ไก่ไข่้อารุมณ์์ดี	 ทำาให้ปรุะหยัดต้่นทุนค่าอาหารุ	 
ได้โปรุตี่นสูง	 มีการุทำาปุ�ยหมัก	 ทำานำ�าส้มควัันไม้ 
ไว้ั ใช้ั เองในสวัน	 ชั่วัยลดต้่นทุนค่าปุ�ยและ 
ค่าสารุเคมีกำาจััดแมลง	 ปลอดภัยต่่อต่นเองและ 
ผู้บุริุโภคต่ามแนวัทางเกษต่รุอินทรีุย์

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นายวิิเชีียร	เตชีะมนต์ตรีวิลััย	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 18	สิิงหาคม	พ.ศ.	2504
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาโท	สิิ�งแวิดล้ัอม	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสิตร์	
	 	 วิิทยาเขตกำาแพงแสิน
ท่ี่�อย่่ : เลัขที�	5	ซอยเทียนทะเลั	20	แยก	3-2	แขวิงแสิมดำา	
	 	 เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150 
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	2542	5879
Facebook		 :		ไร่สินามชัีย	เทียนทะเลัเจ็็ด
Facebook Fanpage	:	ไร่สินามชัีย
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ
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	 ที�ไรุ่สนามชััยเป็นศูนย์เรีุยนรูุ้การุเพิ�มปรุะสิทธิภาพการุผลิต่สินค้าเกษต่รุด้านปศุสัต่ว์ั	 
(ศพก.	 เครุ่อข่้าย)	 เป็นศูนย์กลางการุเรีุยนรูุ้เกษต่รุอินทรีุย์ในเข้ต่บุางขุ้นเทียน	 มีการุข้ยายผล 
ถ่ายทอดควัามรูุ้ไปยังยุวัเกษต่รุกรุในเข้ต่บุางขุ้นเทียนและใกล้เคียง	เกษต่รุกรุ	ปรุะชัาชันทั�วัไป 
ที�มีควัามสนใจัทางด้านการุเกษต่รุผสมผสาน	เกษต่รุอินทรีุย์	การุเลี�ยงไก่ไข่้อารุมณ์์ดี	พรุ้อมทั�ง 
ยังต้่อนรัุบุเปิดฟาร์ุมให้คนเข้้ามาเยี�ยมชัม	มาศ่กษาแลกเปลี�ยนเรีุยนรูุ้ได้ต่ลอดทุกวััน

 เพ่ื่�อรักัษาพ่ื่�นท่ี่�การัที่ำาเกษตรัในเขตบางขุนเท่ี่ยนไว้� มุุ่�งมัุ่�นให้�ผู้้�บริัโภคได้�บริัโภคสิินค�าเกษตรัอินที่รัย์่ท่ี่�มุ่่
 คว้ามุ่ปลอด้ภัยต�อสุิขภาพื่ตนเอง ปลอด้ภัยต�อสิิ�งแว้ด้ล�อมุ่ ใช้�ช่้วิ้ตโด้ยยึด้ห้ลักปรัชั้ญาเศรัษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง 

 มุ่่คว้ามุ่ภาคภ้มิุ่ใจในการัเป็นเกษตรักรั เป็นแบบอย�างให้�เพ่ื่�อนเกษตรักรัในพ่ื่�นท่ี่� มุ่่บที่บาที่ในการัเข�ารั�ว้มุ่กิจกรัรัมุ่
 กับชุ้มุ่ช้นอย�างสิมุ่ำ�าเสิมุ่อ ที่ำาการัเกษตรัแบบลด้ต�นทุี่น เพิื่�มุ่ปรัะสิิที่ธิิภาพื่การัผู้ลิต แปรัร้ัปห้าตลาด้เอง  

สิรั�างรัายได้� ให้�ตนเองและครัอบครัวั้ เน�นการัพึื่�งพื่าตนเองให้�มุ่าก มุ่่คว้ามุ่ขยันห้มัุ่�นเพ่ื่ยรั ตั�งใจ อด้ที่น มุุ่�งมัุ่�น

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 มีการุทำาเกษต่รุแบุบุอินทรีุย์	 ไม่ใช้ัสารุเคมี	 ทำาให้ 
ลดต้่นทุนค่าสารุเคมี	มีการุเลี�ยงหนอนแมลงวัันเอง	เพ่�อใช้ัเป็นอาหารุไก่ไข่้อารุมณ์์ดี	 
ทำาให้ปรุะหยัดต้่นทุนค่าอาหารุ	ได้โปรุตี่นสูง	ผลิต่นำ�าส้มควัันไม้ไว้ัใช้ัเอง	เลี�ยงชัันโรุง	 
เพ่�อช่ัวัยผสมเกสรุในสวันและได้ผลผลิต่เป็นนำ�าผ่�งชัันโรุง	มีการุวัางแผนการุปลูกพ่ชั 
ทุกขั้�นต่อน	ปลูกแล้วัข้ายได้มีรุายได้ทุกวััน	เน้นการุพ่�งพาต่นเองให้มากที�สุด
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	มีการุแบุ่งส่วันผลผลิต่โดยส่วันหน่�งนำาไปจัำาหน่าย 
ในต่ลาดเกษต่รุกรุกรุุงเทพมหานครุ	 ต่ลาดทั�วัไป	 ปลูกข้้าวั	 กข้.43	 ไว้ับุริุโภคเอง	 
ส่วันหน่�งบุรุรุจุัถุงจัำาหน่าย	 มีการุจััดการุข้องเสียแบุบุ	Zero	Waste	 โดยนำามาทำา 
ปุ�ยหมัก	นำ�าส้มควัันไม้	ถ่านไบุโอชัาร์ุ	ใช้ัเองภายในสวัน	ลดต้่นทุนได้
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มีการุนำาผลผลิต่ในสวันไปข้ายยังต่ลาด 
เกษต่รุกรุกรุุงเทพมหานครุ	 ทุกวัันศุกร์ุ	 ข้ายผลผลิต่ที�ต่ลาดสีเขี้ยวัซ่�งเป็นต่ลาด 
ข้องคนรัุกสุข้ภาพที�บุริุเวัณ์โรุงพยาบุาลนครุธน	เข้ต่บุางขุ้นเทียน	ทุกวัันพุธ	รุวัมทั�ง 
รัุบุออร์ุเดอร์ุลูกค้าผ่านช่ัองทาง	 Facebook	 และข้ายให้คนทั�วัไปที�มาซ่�อถ่งในสวัน	 
มีรุายได้ทุกวัันจัากการุทำาเกษต่รุแบุบุอินทรีุย์	แบุบุผสมผสาน	มีแนวัคิดการุทำาโฮมสเต่ย์ 
ในฟาร์ุม	เพ่�อส่งเสริุมการุท่องเที�ยวัเชิังเกษต่รุอีกทางหน่�ง

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 มีการุพัฒนาต่นเองอย่างสมำ�าเสมอ	รุ่วัมเป็นวิัทยากรุให้กรุมส่งเสริุมการุเกษต่รุ	กรุมปศุสัต่ว์ั	สำานักงานเข้ต่บุางขุ้นเทียน 
และหน่วัยงานอ่�นๆ	 มีองค์ควัามรูุ้ที�หลากหลาย	 สามารุถเช่ั�อมโยงเครุ่อข่้ายกับุเกษต่รุกรุในพ่�นที�ได้หลายกลุ่ม	 และก่อให้เกิด 
การุถ่ายทอดข้ยายผลองค์ควัามรูุ้ที�มีไปสู่เพ่�อนเกษต่รุกรุได้มากมาย
	 มีการุข้ยายผลการุทำาเกษต่รุอินทรีุย์แบุบุลดต้่นทุน	โดยวิัธีการุนำาเสนอผ่านที�ปรุะชุัมรุะดับุชุัมชัน	เช่ันการุปรุะชุัม	ศูนย์เรีุยนรูุ้ 
การุเพิ�มปรุะสิทธิภาพการุผลิต่สินค้าเกษต่รุ	 (ศพก.)	 เครุ่อข่้าย	 รุ่วัมเป็นวิัทยากรุถ่ายทอดในงานวัันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่�อเริุ�ม 
ฤดูกาลผลิต่ใหม่	 (Field	 Day)	 มีเกษต่รุกรุทั�งในกรุุงเทพมหานครุและจัังหวััดใกล้เคียง	 ได้เข้้ามาข้อคำาปรุ่กษาเกี�ยวักับุ 
การุทำาเกษต่รุอินทรีุย์	การุเลี�ยงไก่ไข่้อารุมณ์์ดี	การุทำาถ่านไบุโอชัาร์ุ	นำ�าส้มควัันไม้	แล้วัได้นำาไปปรัุบุใช้ั

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ

19Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดชััยนั�ที่

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 ปรัุบุเปลี�ยนสายพันธ์ุข้้าวัที�ปลูกอยูเ่ดิม	หันมาปลูกข้้าวัสายพันธ์ุที�มีคุณ์ค่าทางโภชันาการุสูง	และเป็นที�นิยม 
ข้องต่ลาด	
 	 ปรัุบุเปลี�ยนวิัถีการุทำานาแบุบุปลอดสารุเคมี	เพ่�อสรุ้างควัามเช่ั�อมั�นให้กับุลูกค้า	ได้เข้้ารุ่วัมการุข้อมาต่รุฐาน	 
การุปฏิิบัุติ่ทางการุเกษต่รุที�ดีสำาหรัุบุข้้าวั	มกษ.	4401-2551

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่ ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การุปรัุบุเปลี�ยนพัน ธ์ุ ข้้าวัที� เรุาปลูกอยู่ เ ดิม	 
เน้นปลูกพันธ์ุที� เ ป็นที� ต้่องการุข้องต่ลาด	 ส่งผลให ้
มีรุายได้เพิ�มข่้�นจัากเดิม	 4	 -	 5	 เท่า	 ที�ข้ายให้กับุโรุงสี	 
และการุข้อมาต่รุฐาน	มกษ.	4401-2551	สามารุถช่ัวัยลด 
ต้่นทุนการุใช้ัสารุเคมี	1,000	-	2,000	บุาทต่่อไรุ่

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นางสิาวิสิมฤทัย	ขุนโสิภา	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 7	ธัันวิาคม	พ.ศ.	2525
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาโท	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 จุ็ฬาลังกรณ์์	มหาวิิทยาลััย
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	157	หม่่ที�	9	ตำาบลัมะขามเฒ่่า	
	 	 อำาเภอวัิดสิิงห์	จั็งหวัิดชัียนาท	17120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	0659	4463
E- mail 	 :		pandycute@gmail.com
ID Line  :  pandycute
Facebook		 :		Somruthai	Kunsopa
Facebook Fanpage	:	ข้าวิไรซ์เบอร์รี�	ส่ิงตรงจ็ากชีาวินาชัียนาท
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

20 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 1.	 การุสนับุสนุนการุปลูกพันธ์ุข้้าวัไรุซ์เบุอร์ุรีุ�	 มะลิแดง	 
ทับุทิมชุัมแพ	 หอมมะลิ	 กข้.43	 และรัุบุซ่�อผลผลิต่ในรุาคาที�สูงกว่ัา 
ท้องต่ลาด
	 2.	 การุจ้ัางงานผู้สูงอายุในชุัมชันให้มีรุายได้

เกษตรักรัในฐานะผู้้�ผู้ลิตจะต�องเป็นคนท่ี่�สิามุ่ารัถกำาห้นด้
รัาคาขายสิินค�าของตัว้เองได้�

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ปรัุบุเปลี�ยนสายพันธ์ุข้้าวัที�ปลูกอยูเ่ดิม	หันมาปลูกข้้าวัสายพันธ์ุที�มีคุณ์ค่าทางโภชันาการุสูง	 
และเป็นที�นิยมข้องต่ลาด	 ได้แก่	 ข้้าวัไรุซ์เบุอร์ุรีุ�	 ข้้าวัทับุทิมชุัมแพ	 ข้้าวัหอมมะลิ	 ข้้าวักข้.	 43	 พรุ้อมกับุปรัุบุเปลี�ยน 
วิัถกีารุทำานาแบุบุปลอดสารุเคมี	เพ่�อสรุ้างควัามเช่ั�อมั�นให้กับุลูกค้า	ได้เข้้ารุ่วัมการุข้อมาต่รุฐาน	การุปฏิิบัุต่ทิางการุเกษต่รุ 
ที�ดีสำาหรัุบุข้้าวั	มกษ.	4401-2551
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ผลผลิต่ทั�งหมดที�ได้จัากแปลงนาพ่�นที�	 100	 ไรุ่	 เก็บุไว้ัแปรุรูุปเป็นข้้าวัสารุ 
บุรุรุจุัภัณ์ฑ์์แบุบุสูญญากาศเพ่�อจัำาหน่ายให้กับุผู้บุริุโภคโดยต่รุง	 ก่อนถ่งฤดูกาลเพาะปลูกแต่่ละรุอบุจัะต่้องมี 
การุวัางแผนการุเพาะปลูกข้้าวัแต่่ละสายพันธ์ุ	 เพ่�อให้เพียงพอกับุการุจัำาหน่ายและไม่ให้มีมากเกินไป	 เพ่�อที�เรุาจัะได้ 
ส่งมอบุข้้าวัใหม่ๆ	ให้กับุลูกค้าได้ต่ลอด
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: การุจัำาหนา่ยสินค้า	เน้นการุทำาการุต่ลาดออนไลน	์ยอดข้ายออนไลนป์รุะมาณ์	90%	 
ผ่านช่ัองทาง	 Facebook	 Fanpage	 :	 ข้้าวัไรุซ์เบุอร์ุรีุ�	 ส่งต่รุงจัากชัาวันาชััยนาท	 แนวัคิดในการุข้ายข้้าวัออนไลน์ 
ค่อเรุาจัะต้่องรัุกษาคุณ์ภาพข้้าวัให้เสมอต้่นเสมอปลาย	ทำาการุวิัเครุาะห์ต่ลาดอยูเ่สมอ	กลุ่มลูกค้าแต่่ละแบุบุต้่องการุ 
ข้้าวัแบุบุเทรุนส์ช่ัวังนี�นิยมแบุบุไหน	เรุ่�องแบุบุนี�เรุาต้่องศ่กษาต่ลอดเวัลาเพ่�อนำาไปวัางแผนการุปลูกข้้าวัในแต่่ละรุอบุ

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 องค์ควัามรูุ้เรุ่�องการุเพาะปลูก	 การุนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้้ามาใช้ัทำาโดยการุเข้้ารุ่วัมอบุรุมกับุทางหน่วัยงาน 
รุาชัการุซ่�งจัะจััดอยูบุ่่อยครัุ�ง	ส่วันเรุ่�องการุเช่ั�อมโยงต่ลาดปรุะเด็นแรุก	ค่อ	การุศ่กษาการุข้ายสินค้าออนไลน์ซ่�งสามารุถ 
ทำาได้ด้วัยต่นเองเพรุาะใน	Facebook	มีคลาสสอนเยอะมากรุาคาก็ไม่แพง	ต่่อมาค่อการุเข้้ารุ่วัมเป็นสมาชิัก	การุรุ่วัม 
กิจักรุรุมกับุกลุ่ม	YSF	กลุ่ม	OTOP	บิุสคลับุชััยนาท	และอ่�นๆ	เพ่�อเพิ�มเครุ่อข่้ายให้กับุสินค้าข้องเรุา	รุวัมถ่งการุช่ัวัยเรุา 
พัฒนาสินค้า	พัฒนาบุรุรุจุัภัณ์ฑ์์	หรุ่อแม้กรุะทั�งการุช่ัวัยเรุาหาสถานที�จัำาหน่ายสินค้าอีกด้วัย

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ

21Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดพัริะนัคริศึร่ิอยุธีย�

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 มีการุนำาเทคโนโลยีและควัามรูุ้ที�หลากหลาย	เข้้ามาใช้ัในการุทำาการุเกษต่รุอย่างต่่อเน่�อง	ได้แก่
	 1.	ใช้ัหลักการุข้องโคก	หนอง	นา	โมเดล	ปรัุบุปรุุงพ่�นที�ที�มีทั�งนำ�าท่วัมและแห้งแล้ง	ให้อุดมสมบูุรุณ์์
	 2.	การุจััดการุพ่�นที�เหมาะสม	 ใช้ัทรัุพยากรุดินอย่างมีปรุะสิทธิภาพและเกิดปรุะโยชัน์สูงสุด	 ปลูกพ่ชัแบุบุ 
ผสมผสานเพ่�อให้มีผลผลิต่สามารุถจัำาหน่ายได้ต่ลอดทั�งปี	
	 3.	ใช้ัควัามรูุ้ที�ได้รัุบุจัากการุศ่กษาดูงานจัากแหล่งต่่างๆ	 การุเรีุยนรูุ้แบุบุลองผิดลองถูกด้วัยต่นเอง	 
มาพัฒนาปรัุบุปรุุงการุผลิต่	โดยย่ดหลักปรัุชัญาเศรุษฐกิจัพอเพียง	
	 4.	ศ่กษาเทคโนโลยีการุผลิต่พ่ชัแต่่ละชันิดให้สอดคล้องกับุการุผลิต่ข้องต่นเอง	 เช่ัน	 การุทำานาแบุบุลดต้่นทุน	 
เทคนิคการุปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิต่สูง	การุปลูกพ่ชัปลอดภัย	ด้วัยการุลด	ละ	เลิก	การุใช้ัสารุเคมี	ได้แก่	การุใช้ัชัันโรุง
มาชั่วัยในการุผสมเกสรุดอกไม้	 การุผลิต่ปุ�ยหมักแบุบุง่าย	 การุผลิต่นำ�าหมักสูต่รุต่่างๆ	 การุผลิต่ฮอรุ์โมนไข่้	 การุข้ยาย 
เช่ั�อรุาบิุวัเวัอร์ุเรีุย	และเช่ั�อรุาไต่รุโคเดอร์ุมา	การุข้ยายเช่ั�อจุัลินทรีุย์สังเครุาะห์แสง	เป็นต้่น
	 5.	ปลูกไม้บัุงลม	ไม้ใช้ัสอย	และปลูกไม้เศรุษฐกิจั
	 6.	ได้รัุบุใบุรัุบุรุองการุผลิต่สัต่ว์ันำ�าขั้�นปลอดภัย	ข้องกรุมปรุะมง

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นางเบญจ็วิรรณ์	อ้�อฉาวิ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	มิถุุนายน	พ.ศ.	2509
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธัยมศึกษาปีที�	6	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนเสินา	"เสินาประสิิทธิั�"
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	35/4	หม่่ที�	6	ตำาบลับ้านหลัวิง	
	 	 อำาเภอเสินา	จั็งหวัิดพระนครศรีอยุธัยา	13110	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1947	3287
Facebook  :  Benjawan Eau
Facebook Fanpage	:	บ้านโคกจุ็ฬา
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

22 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ปัจัจุับัุนบุ้านข้องนางเบุญจัวัรุรุณ์	ได้รัุบุการุคัดเล่อกให้เป็นนวััต่วิัถีบุ้านหลวัง	(บุ้านโคกจุัฬา)	ซ่�งได้รัุบุงบุปรุะมาณ์ต่าม 
โครุงการุท่องเที�ยวัโอทอปนวััต่วิัถี	ข้องกรุมการุพัฒนาชุัมชัน	กรุะทรุวังมหาดไทย	เป็นศูนยเ์รีุยนรูุ้เศรุษฐกิจัพอเพียงข้องอำาเภอเสนา	 
และเป็นศูนย์เรีุยนรูุ้การุเพิ�มปรุะสิทธิภาพการุผลิต่สินค้าเกษต่รุ	 (ศพก.)	 เครุ่อข่้าย	 ข้องสำานักงานเกษต่รุอำาเภอเสนา	 ซ่�งทำาให้ 
นางเบุญจัวัรุรุณ์กลายเป็นต้่นแบุบุให้กับุชุัมชัน	ที�นำาหลักการุทำาเกษต่รุผสมผสานดังกล่าวัไปใช้ั	และสามารุถนำาผลผลิต่ดังกล่าวั 
ไปบุริุโภคในครัุวัเรุ่อน	และสามารุถนำามาจัำาหน่าย	เพ่�อสรุ้างรุายได้ให้กับุครุอบุครัุวั

ปล้กสิิ�งท่ี่�จะกิน และกินในสิิ�งท่ี่�ปล้ก รัว้มุ่ถึงการัลด้ใช้�สิารัเคมุ่่ เพ่ื่�อให้� ได้�
ผู้ลผู้ลิตที่างการัเกษตรัท่ี่�มุ่่คุณภาพื่ปลอด้ภัยทัี่�งแก�ตนเอง และผู้้�บริัโภค

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ ก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่ ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1.	นำาวััสดุเหล่อใช้ัทางการุเกษต่รุมาใช้ัให้เกิดปรุะโยชัน์	เช่ัน	ปุ�ยคอก	ปุ�ยหมัก	นำ�าหมักชีัวัภาพ	สารุชีัวัภัณ์ฑ์์
	 2.	การุทำาเซเว่ันปลาหรุ่อ	แซนวิัชัปลา	วัางไว้ัในบุ่อปลา	เพ่�อให้เกิดแพลงก์ต่อนเป็นอาหารุปลา
	 3.	การุปรัุบุปรุุงดินที�มีควัามเป็นกรุดจััดและมีควัามเหนียวัจััดให้มีควัามอุดมสมบูุรุณ์์	 ด้วัยการุห่มดิน	 สูต่รุข้อง 
โคก	หนอง	นา	โมเดล	จันดินมีควัามสมดุลทางธรุรุมชัาติ่	ปลูกพ่ชัได้หลากหลายชันิด

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	มีนำ�าหมัก	7	รุส	ในการุป้องกัน	กำาจััดศัต่รูุพ่ชั	รุวัมทั�งการุผลิต่ปุ�ยหมัก	และปุ�ยชีัวัภาพ
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ผลผลิต่ที�มีมากจันเกินไป	เกษต่รุกรุจัะนำามาแปรุรูุป	เพ่�อสรุ้างมูลค่าเพิ�ม
 3. การจััดการดา้นการตลิาด	: มีการุวัางแผนการุผลิต่และการุต่ลาด	โดยเน้นการุพัฒนาคุณ์ภาพข้องผลผลิต่ให้มีคุณ์ภาพสูง	 
มีควัามปลอดภยั	มีควัามหลากหลายข้องชันดิพ่ชั	ต่ามควัามต่อ้งการุข้องต่ลาด	มผีลผลิต่ออกจัำาหน่ายได้ต่ลอดป	ีมีการุใช้ับุรุรุจัภัุณ์ฑ์์ 
ธรุรุมชัาติ่	เช่ัน	กาบุกล้วัย	ในการุบุรุรุจุัพ่ชัผัก	พรุ้อมติ่ดสติ่�กเกอร์ุโลโก้	“บุ้านโคกจุัฬา”	มีการุสั�งจัองสินค้าผ่านช่ัองทางไลน์

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 นางเบุญจัวัรุรุณ์	 ได้ศ่กษาหาควัามรูุ้ด้านการุเกษต่รุอยู่ต่ลอดเวัลา	 โดยเฉพาะหลักปรัุชัญาเศรุษฐกิจัพอเพียง	 
เกษต่รุทฤษฎีีใหม่	และการุทำาไรุ่นาสวันผสม	ได้มีโอกาสเข้้าอบุรุมที�ศูนยก์สิกรุรุมธรุรุมชัาติ่มาบุเอ่�อง	(มหาลัยคอกหมู)	ปรุะสาน 
การุดำาเนินงานกับุสำานักงานเกษต่รุอำาเภอเสนา	 สำานักงานพัฒนาชุัมชันอำาเภอเสนา	 และอีกหลายหน่วัยงาน	 นำาควัามรูุ้ที�ได้ 
มาปรุะยุกต์่ใช้ักับุต่นเอง	จันทำาให้นางเบุญจัวัรุรุณ์	ได้รัุบุการุคัดเล่อกเป็นปรุาชัญ์ชัาวับุ้านด้านเศรุษฐกิจัพอเพียง	เป็นปรุะธาน 
กลุ่มวิัสาหกิจัชุัมชันหัต่กรุรุมเครุ่�องหนัง	และเป็นเกษต่รุกรุเข้้ารุ่วัมโครุงการุ	5	ปรุะสาน	ส่บุสานเกษต่รุทฤษฎีีใหม่	และยงัสามารุถ 
เป็นวิัทยากรุถ่ายทอดควัามรูุ้เรุ่�องเศรุษฐกิจัพอเพียง	เกษต่รุทฤษฎีีใหม่	การุทำาไรุ่นาสวันผสมให้กับุเกษต่รุกรุและบุุคคลทั�วัไปได้	 
อีกทั�ง	ได้รัุบุเชิัญให้เป็นวิัทยากรุด้านเศรุษฐกิจัพอเพียงจัากหลายหน่วัยงาน

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ

23Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดลพับุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ทำาการุเกษต่รุแบุบุผสมผสาน	 มีกิจักรุรุมที�เก่�อกูลการุใช้ัปรุะโยชัน์รุ่วัมกัน	 มีการุวัางแผน 
ทั�งต้่นทุน	รุะยะเวัลา	แรุงงาน	ปจััจััยการุผลติ่	ลดการุพ่�งพาปัจัจััยภายนอก	เน้นการุใช้ัแรุงงานในครุวััเรุ่อน 
เป็นหลัก	ไม่จ้ัางแรุงงานจัากภายนอก	เลิกใช้ัปุ�ยเคมีโดยเด็ดข้าด	ไม่เผาต่อซังโดยการุไถกลบุต่อซังข้้าวั 
หลังฤดูกาลเก็บุเกี�ยวั	เพ่�อลดภาวัะโลกรุ้อนและอนุรัุกษ์ศัต่รูุธรุรุมชัาติ่	ปลูกพ่ชัต่รุะกูลถั�วั	ได้แก่	ถั�วัลิสง 
และปลูกปอเท่อง	 ภายหลังฤดูทำานา	 เป็นปุ�ยพ่ชัสด	ปลูกหญ้าแฝกบุริุเวัณ์ข้อบุสรุะนำ�า	 รุวัมทั�งในสวัน 
และแปลงนา	 เพ่�ออนุรัุกษ์ดินและนำ�า	 ป้องกันการุพังทลายข้องดิน	 และปรัุบุปรุุงดิน	 ลดการุสูญเสีย 
ธาตุ่อาหารุ	เพ่�อสรุ้างสมดุลให้รุะบุบุนิเวัศ	ปลูกพ่ชัหมุนเวีัยน	เพ่�อลดการุสะสมข้องโรุคและแมลง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 ลดต้่นทุนการุผลิต่	โดยการุนำาดินมาต่รุวัจัวิัเครุาะห์ควัามอุดมสมบูุรุณ์์ข้องดิน	และทำาปุ�ยหมัก	 
นำ�าหมักชีัวัภาพ	ปลูกพ่ชัหมุนเวีัยน	ปลูกถั�วัเป็นพ่ชัปุ�ยสด	ไถกลบุต่อซัง	เพ่�อเป็นปุ�ยที�เหมาะสมกับุพ่ชั	 
อีกทั�งยังมีการุผลิต่ปุ�ยนำ�าหมักรุสชัาติ่และสรุรุพคุณ์ต่่างๆ	เพ่�อกำาจััดโรุคและแมลง	
 	 อีเอ็มบุอล	มีส่วันผสมที�พิเศษต่่างจัากที�อ่�นค่อใส่ถ่านคาร์ุบุอน	ถ่านไม้จัะมีรูุพรุุนมากมาย 
เม่�อใส่ถ่านป่นลงในดินจัะช่ัวัยปรัุบุสภาพดินให้รุ่วันซุย	 อุ้มนำ�าได้ดีข่้�นส่งผลให้รุากพ่ชัข้ยายตั่วัอย่าง 

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นายมงคลั	ผะอบทอง	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	มีนาคม	พ.ศ.	2500
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธัยมศึกษาปีที�	6
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 ศ่นย์การศึกษานอกระบบ
	 	 แลัะการศึกษาตามอัธัยาศัย	(กศน.)
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	9	หม่่ที�	4	ตำาบลัดงพลัับ	อำาเภอบ้านหมี�
	 	 จั็งหวัิดลัพบุรี	15110	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1804	3354
ID Line 	 :		08	1804	3354
Facebook		 :		มงคลั	บ้านสิวินพอเพียง
Facebook Fanpage	:	ถุ่านบ้านสิวิน
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

24 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 มีควัามสามารุถในการุถา่ยทอดผลงานหรุ่อองค์ควัามรูุ้	เป็นวิัทยากรุถา่ยทอด 
ควัามรูุ้ให้กับุผู้สนใจัทั�วัไปทั�งหน่วัยงานจัากส่วันรุาชัการุและบุุคคลทั�วัไป
 	 เป็นแบุบุอย่างในการุทำาการุเกษต่รุแบุบุไรุ่นาสวันผสมแบุบุเกษต่รุอินทรีุย์ 
ใช้ัชีัวิัต่แบุบุพอเพียง	มีควัามพอดี	มีเหตุ่ผล	ไม่โลภมาก	ไม่เบีุยดเบีุยนผู้อ่�น	ปรุะกอบุอาชีัพ 
สุจัริุต่	มีอาหารุบุริุโภค	สรุ้างรุายได้ต่่อเน่�องและไม่มีหนี�สิน

สิามุ่ารัถพึื่�งพื่าตนเองและครัอบครัวั้ได้� โด้ยยึด้ห้ลักปรัชั้ญา 
เศรัษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง ของในห้ลว้งรัชั้กาลท่ี่� 9 มุ่าปรับัใช้�กับการัด้ำารังช่้วิ้ต 

รุวัดเร็ุวัช่ัวัยลดการุใช้ัปุ�ยเพรุาะสมบัุติ่ต่่างๆ	 ข้องจุัลธาตุ่ที�มีอยู่หลายชันิดในถ่าน	 จัะเป็น 
ปรุะโยชัน์ให้แก่พ่ชัที�ปลูกทำาให้ดินรุ่วันซุยรุากพ่ชัหาอาหารุได้ดี	ทำาให้พ่ชัเจัริุญงอกงาม
 	 ฟ้าทะลายโจัรุ	 จัะช่ัวัยในเรุ่�องข้องการุป้องกันโรุคหวััดไก่และควับุคุมโรุค 
อหิวัาต่กโรุค	 หรุ่อโรุคท้องรุ่วังที�มักเกิดข่้�นเป็นปรุะจัำาทุกปีในช่ัวังฤดูหนาวั	 เป็นการุสรุ้าง 
ภูมิคุ้มกันให้กับุไก่	ทำาให้ไก่มีสุข้ภาพแข็้งแรุงไม่เป็นโรุคหรุ่อติ่ดโรุค	ง่ายเวัลาที�มีการุรุะบุาด	 
เป็นภูมิปัญญาชัาวับุ้านที�ส่บุทอดกันมานาน
 	 การุป้องกันแมลงวัันทอง	 จัากวััสดุเหล่อใช้ัซ่�งเป็นวิัธีอย่างง่าย	 และปรุะหยัด	 
โดยใช้ัวิัธีกล	การุใช้ักับุดักกาวัเหนียวั	เป็นกับุดักที�ปรุะกอบุง่าย	ใช้ัง่าย	และมีปรุะสิทธิภาพสูง 
พอสมควัรุ	กาวัเหนียวัที�นิยมนำามาใช้ัจัะมีคุณ์สมบัุติ่ไม่มีสี	ไม่มีกลิ�น	ไม่มีพิษต่่อสิ�งแวัดล้อม 
และทนทานต่่อแสงแดด	และการุชัะล้างได้เป็นอย่างดี	การุป้องกันกำาจััดแมลงศัต่รูุผักด้วัยวิัธีกลใช้ักับุดักกาวัเหนียวัสามารุถดักจัับุตั่วัเต็่มวััย 
ข้องแมลงศัต่รูุผักได้หลายชันิด	เน่�องจัากแมลงชัอบุสีเหล่อง	และเม่�อทากาวัเหนียวัดังกล่าวัไว้ัรุอบุๆ	กับุดักสีเหล่อง	ส่วันใหญ่จัะเป็นแมลง 
ที�ออกมาให้เห็นในเวัลากลางวััน	ได้แก่	เพลี�ยไฟ	แมลงวัันเจัาะผล	แมลงวัันหนอนชัอนใบุ	และผีเส่�อกลางวัันชันิดต่่างๆ	จัะสามารุถลดปริุมาณ์ 
แมลงศัต่รูุผักดังกล่าวัลงได้มาก	ไม่ต้่องใช้ัสารุเคมี	เพ่�อควัามปลอดภัยข้องตั่วัเกษต่รุกรุและไม่มีสารุพิษต่กค้างในผลผลิต่
 	 เทคโนโลยี	 การุใช้ัพลังงานโซล่าร์ุเซลล์	 (Solar	 Cell	 System)	 ในการุผลิต่กรุะแสไฟฟ้า	 เพ่�อใช้ัในการุเกษต่รุ	 
โดยใช้ัหลักฟิสิกส์วัางรุะบุบุแท็งค์นำ�า	 เพ่�อกักเก็บุนำ�าไว้ัใช้ัในฟาร์ุมอย่างเพียงพอ	 โดยใช้ัพลังงานโซล่าเซลล์ช่ัวัยทำาให้ปรุะหยัดค่าใช้ัจ่ัาย 
ในเรุ่�องข้องการุใช้ัพลังงานไฟฟ้าลงได้	 ช่ัวัยรัุกษาสมดุลทางธรุรุมชัาติ่	 และยังใช้ัแผงโซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานให้กับุแสงไฟที�ใช้ั 
ล่อแมลงในบุ่อปลา	นอกจัากจัะเป็นการุกำาจััดแมลงศัต่รูุพ่ชัแล้วั	ยังเป็นอาหารุให้ปลาในบุ่อ

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 มีกรุะบุวันการุผลิต่ที�เก่�อกูลซ่�งกันและกันทุกอย่าง	 เน้นการุสรุ้างรุะบุบุนิเวัศให้สมบูุรุณ์์	 เพ่�อให้ม ี
การุพ่�งพิงกันข้องธรุรุมชัาติ่	จ่ังไม่จัำาเป็นต้่องใช้ัสารุเคมี	ทำาให้เป็นการุลดต้่นทุนได้เป็นอย่างดี
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	ผลผลิต่ที�ได้นำาออกมาจัำาหน่ายในนาม	สวันมงคลทอง	อีกทั�งมีการุแปรุรูุปผลผลิต่ในรูุปแบุบุจัากผลผลิต่ 
ที�ออกต่ามฤดูกาล	เช่ัน	กล้วัยต่ากพลังงานแสงอาทิต่ย	์มะข้ามยักษ์แช่ัอิ�ม	แยมมัลเบุอร์ุรีุ�นำาเศษกิ�งไม้มาเผาถ่านใช้ัในครัุวัเรุ่อนและจัำาหน่าย
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : จัำาหน่ายสินค้าในการุออกบุูทในต่ลาดชัุมชัน	 ต่ลาดเกษต่รุกรุจัังหวััดลพบุุรีุ	 สาข้าอำาเภอบุ้านหมี�	 
(ต่ลาดสีเขี้ยวั)	และข้ายออนไลน์ทางเพจั	“ถ่านบุ้านสวัน”

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 ไม่หยุดนิ�งในการุแสวังหาควัามรูุ้	 หาควัามรูุ้อย่างต่่อเน่�อง	 เพิ�มพูนปรุะสบุการุณ์์	 และสรุ้างเครุ่อข่้ายข้องเกษต่รุกรุในการุทำา 
การุเกษต่รุแบุบุผสมผสาน	พ่�งพาต่นเองได้อย่างยั�งย่น

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ
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สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดสำริะบุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 1)	การุใช้ัเทคโนโลยีปุ�ยสั�งตั่ด	สำาหรัุบุนาข้้าวั	และมาปรัุบุใช้ักับุพ่ชัอ่�นๆในแปลงทำาการุเกษต่รุ	เพ่�อลดต้่นทุนการุผลิต่
	 2)	ใช้ัถ่านแกลบุ	ในการุปรัุบุปรุุงดิน	โดยนำามาปรัุบุสภาพดินให้มีควัามโปรุ่งรุ่วันซุย	และป้องกันโรุคพ่ชั
	 3)	ใช้ัแต่นเบีุยนจัากศูนย์จััดการุศัต่รูุพ่ชัชุัมชันต่ำาบุลหนองหมู	 อำาเภอวัิหารุแดง	 จัังหวััดสรุะบุุรีุ	 และใช้ักับุดักกาวัเหนียวั	 
ในการุป้องกันกำาจััดแมลงในแปลงพ่ชัผัก	และนาข้้าวั
	 4)	ใช้ัสารุชีัวัภัณ์ฑ์์	เช่ัน	เช่ั�อรุาไต่รุโคเดอร์ุมา	เช่ั�อรุาเมต่าไรุเซียม	ทดแทนการุใช้ัสารุเคมี
	 5)	การุใช้ันำ�าหมักสะเดา	 (โดยเก็บุเมล็ดแห้งมาทำา 
ควัามสะอาดและต่ากจันแหง้	แล้วัจ่ังนำาบุดใหล้ะเอียด	แช่ักับุนำ�าเปล่า	 
อัต่รุาส่วัน	สะเดา	1	กิโลกรัุม	ต่่อนำ�า	20	ลิต่รุ	หมักทิ�งไว้ั	24	ชัั�วัโมง	 
แล้วัจ่ังนำามาฉีดพ่นในแปลงผัก	ข้้าวั	เพ่�อป้องกันกำาจััดหนอนต่่างๆ	 
และนำ�าหมักผักผักแข้ยง	ในการุป้องกันกำาจััดศัต่รูุพ่ชั
	 6)	มีการุทดลองนำาจุัลินทรีุย์สังเครุาะห์แสงมาใช้ั	เพ่�อช่ัวัย 
ให้พ่ชัเจัริุญเติ่บุโต่ได้ดีข่้�น
	 7)	มีการุจััดทำาแผนการุผลติ่รุายบุุคคล	(Individual	Farm	 
Production	Plan	:	IFPP)	มาใช้ัในการุทำากิจักรุรุมการุเกษต่รุข้องต่นเอง	 
เพ่�อวัางแผนการุผลิต่ในแต่่ละปี	และป้องกันควัามเสี�ยงที�จัะเกิดข่้�น

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นางสิาวิศิริพร	สุิปัญญาพาณิ์ชีย์	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 18	มิถุุนายน	พ.ศ.	2514
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรี	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยสุิโขทัยธัรรมาธิัราชี
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	42	หม่่ที�	5	ตำาบลับ้านลัำา	อำาเภอวิิหารแดง
	 	 จั็งหวัิดสิระบุรี	18150	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1853	3324
E- mail 	 :		cheng.nke@gmail.com
ID Line 	 :		0818533324
Facebook		 :		ศิริพร	สุิปัญญาพาณิ์ชีย์
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2561

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

26 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 		 วิัทยากรุ	 วิัชัาการุพัฒนาการุเกษต่รุต่ามหลักปรัุชัญาข้องเศรุษฐกิจัพอเพียง	 และวิัชัาการุเพาะและข้ยายพันธ์ุพ่ชัโครุงการุ 
เสรุมิสรุ้างรุายไดใ้ห้แก่เกษต่รุกรุรุายยอ่ย	โดยสำานักงานเกษต่รุอำาเภอวัหิารุแดง	ในชัว่ังเด่อนมถุินายน	–	กรุกฎีาคม	2561	ต่ำาบุลหนองสรุวัง	 
จัำานวัน	3	รุุ่น	เกษต่รุกรุ	132	รุาย	ต่ำาบุลบุ้านลำา	จัำานวัน	3	รุุ่น	เกษต่รุกรุ	131	รุาย
 		 ได้ทำาหน้าที�ชัาวันาและวัทิยากรุพิเศษ	จัากศูนย์นาสาธิต่รัุชัมงคล	จัังหวััดสรุะบุุรีุ	ได้รัุบุหน้าที�เป็นวิัทยากรุให้ควัามรูุ้เรุ่�องดิน	ปุ�ย	 
และเทคโนโลยีปุ�ยสั�งตั่ด
 	 เป็นสมาชิักแกนนำาเครุ่อข่้ายลุ่มนำ�าเจ้ัาพรุะยาป่าสัก	 รุ่วัมจััดตั่�งคลินิกดินและเป็นวิัทยากรุข้ยายผลการุใช้ัปุ�ยสั�งตั่ด	 
ให้กับุเกษต่รุกรุในจัังหวััดต่่างๆ
 		 เป็นวิัทยากรุพิเศษ	 บุรุรุยาย	 เกษต่รุวัิถีไทยภาคกลาง	 ยุค	 4.0	 ให้กับุ 
นิสิต่มหาวิัทยาลัยเกษต่รุศาสต่ร์ุ	บุางเข้น	
 		 รุ่วัมกับุมหาวิัทยาลัยเกษต่รุศาสต่ร์ุ	 โดยเป็นผู้แทนนำาเสนอผลงาน 
แอพพลิเคชัั�นเทคโนโลยีปุ�ยสั�งตั่ดสำาหรัุบุข้้าวัในทุ่งรัุงสิต่	ให้กับุ	พลเอกปรุะยุทธ์	จัันทร์ุโอชัา	 
นายกรัุฐมนต่รีุ	ในงาน	“เกษต่รุศาสต่ร์ุรุวัมพลังขั้บุเคล่�อน	Thailand	4.0”

เพ่ื่�อให้�ตนเองมุ่่อาช่้พื่ท่ี่�มัุ่�นคง ยั�งย่น และสิามุ่ารัถด้้แลตนเอง 
และครัอบครัวั้ให้�มุ่่คว้ามุ่สุิขและขยายผู้ลให้�ชุ้มุ่ช้นสิามุ่ารัถ 

ที่ำาการัเกษตรัได้�ด้�ว้ยตนเอง

	 8)	การุนำานวััต่กรุรุมการุผลิต่แบุบุโต่โยต้่า	(Toyota	Prodution	System	:	TPS)	 
เพ่�อนำามาปรัุบุใช้ัวัางแผนการุทำาการุเกษต่รุ	และการุทำานาแบุบุลดต้่นทุน	และสำาหรัุบุวัางแผน 
การุจััดการุในกลุ่มวิัสาหกิจัชุัมชันศูนย์ส่งเสริุมเมล็ดพันธ์ุข้้าวัชุัมชันต่ำาบุลบุ้านลำา	โดยนำามา 
ใช้ัในการุบุริุหารุงานในการุซ่�อปัจัจััยการุผลิต่ให้กับุสมาชิัก	เน่�องจัากกลุ่มไม่มีสถานที�จััดเก็บุ

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1)	ใช้ัเทคโนโลยปุี�ยสั�งตั่ดแล้วัสามารุถลดต่น้ทุนการุผลิต่ด้านค่าปุ�ยได้	500	บุาทต่่อไรุ่	 
และเพิ�มผลผลิต่ข้้าวัได้จัาก	500	กิโลกรัุมต่่อไรุ่	เพิ�มเป็น	800	กิโลกรัุมต่่อไรุ่
	 2)	ใช้ัสารุสกัดจัากเมล็ดสะเดา	สามารุถลดการุใช้ัสารุเคมี	ยาฆ่่าแมลง	และป้องกัน 
กำาจััดหนอนศัต่รูุพ่ชัได้

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 วัางแผนการุผลิต่ในแปลงข้องต่นเองให้มีรุายได้ต่ลอดปี 
โดยใช้ัแรุงงานคนในครุอบุครัุวั	และใช้ัองค์ควัามรูุ้ต่่างๆ	มาเป็นองค์ปรุะกอบุในการุปลูกพ่ชั
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ดูแลและผลิต่แบุบุพ่ชัปลอดภัย	 เก็บุผลผลิต่ให้ดี 
มีคุณ์ภาพ
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : วัางแผนคาดการุณ์์ต่ลาดล่วังหน้า	 และติ่ดต่าม 
รุาคาสินค้าเกษต่รุอย่างต่่อเน่�อง	ตั่�งแต่่อดีต่-ปัจัจุับัุน-อนาคต่

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 ค้นหาควัามรูุ้ต่่าง	ๆ 	ทั�งงานวัจัิัย	ในอินเต่อรุเ์น็ต่	การุเข้้ารุบัุการุอบุรุมกบัุกรุะทรุวังเกษต่รุและสหกรุณ์์	และปรุะชัมุ	ปรุ่กษาปญัหาต่่างๆ	 
กับุสมาชัิกและเพ่�อนๆ	 ที�มีควัามรูุ้เรุ่�องต่่างๆ	 รุวัมทั�งมีการุรุวัมกลุ่มเป็นวิัสาหกิจัชุัมชันผลิต่เมล็ดพันธ์ุข้้าวั	 ต่ำาบุลบุ้านลำา	 ศูนย์จััดการุ 
ดินปุ�ยชุัมชันต่ำาบุลบุ้านลำา	ศูนย์จััดการุศัต่รูุพ่ชัชุัมชัน	ต่ำาบุลบุ้านลำา

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ
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สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดอ่�งที่อง

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 1)	 มีการุต่รุวัจัวิัเครุาะห์ดินก่อนการุเพาะปลูก	หาธาตุ่อาหารุ	และควัามเหมาะสมในการุเล่อกพ่ชัที�ทำาการุปลูก
	 2)	 การุนำาเทคโนโลยีการุให้นำ�าและปุ�ยอัต่โนมัติ่	ผ่านรุะบุบุท่อนำ�า	เพ่�อให้เกิดควัามแม่นยำาปรุะหยัดทรัุพยากรุและปรุะหยัดเวัลา
	 3)	 การุไม่เผาเศษวััสดุทางการุเกษต่รุ	นำามาหมัก	เพ่�อปรัุบุปรุุงสภาพดินและเพิ�มปริุมาณ์ธาตุ่อาหารุลดการุใช้ัปุ�ยเคมี	และสามารุถลดต้่นทุนการุผลิต่ได้
	 4)	 การุลดปริุมาณ์การุใช้ัเมล็ดพันธ์ุ	เป็นการุลดต้่นทุนการุผลิต่	ลดการุใช้ัปุ�ย	ลดอัต่รุาการุรุะบุาดข้องโรุคและแมลง	ทำาให้บุริุหารุจััดการุแปลงได้ง่ายข่้�น
	 5)	 การุใช้ัสารุชีัวัภาพและสารุชีัวัภัณ์ฑ์์มาใช้ัในการุป้องกันและจััดการุโรุคและแมลงศัต่รูุพ่ชั	 ได้แก่	 จุัลินทรีุย์หน่อกล้วัย	 สารุสกัดสะเดา	 ฟ้าทะลายโจัรุ	 
เช่ั�อรุาไต่รุโคเดอร์ุมา	เป็นต้่น
	 6)	 มีควัามมุ่งมั�นตั่�งใจัและรัุกในอาชีัพการุเกษต่รุ
	 7)	 หาควัามรูุ้ด้านวิัชัาการุเพิ�มเติ่ม	นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพ่�อมาพัฒนาปรัุบุปรุุงวิัธีการุให้เหมาะสมกับุพ่�นที�	ลดต้่นทุน
การุผลิต่	แต่่คุณ์ภาพหรุ่อผลผลิต่ไม่ลดลง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1)	 การุเกบ็ุตั่วัอยา่งดินและการุต่รุวัจัวัเิครุาะหดิ์นก่อนการุปลกูพ่ชั	สามารุถคำานวัณ์ปรุมิาณ์การุใสปุ่�ยให้เหมาะสม 
กับุที�พ่ชัต้่องการุ	ทำาให้ลดต้่นทุนการุผลิต่ได้
	 2)	 การุนำาเทคโนโลยีการุให้นำ�าและปุ�ยอัต่โนมัติ่	ผ่านรุะบุบุท่อนำ�า	สามารุถคำานวัณ์ได้ทั�งปริุมาณ์นำ�าที�พ่ชัต้่องการุใช้ั 
ในแต่่ละวัันและการุให้ปุ�ยไปพรุ้อมกับุการุให้นำ�า	ทำาให้ปรุะหยัดต้่นทุนทรัุพยากรุนำ�าและปุ�ย
	 3)	 ใช้ัการุป้องกันกำาจััดศัต่รูุพ่ชัโดยวิัธีผสมผสาน	โดยการุใช้ัพันธ์ุต้่านทาน	สารุชีัวัภาพ	การุเข้ต่กรุรุม	วิัธีกลการุใช้ั 
สารุเคมีถูกต้่องต่ามหลักวิัธีการุ	และเหมาะสมสอดคล้องกับุพ่�นที�มีการุป้องกันกำาจััดศัต่รูุพ่ชัโดยวิัธีผสมผสาน
	 4)	 การุปรัุบุปรุุงบุำารุุงดิน	โดยการุลดการุใช้ัปุ�ยเคมี	และเปลี�ยนมาใช้ัปุ�ยอินทรีุย์	ปุ�ยคอก	ปุ�ยหมัก	ปุ�ยพ่ชัสด
	 5)	 การุปอ้งกันและรุกัษาดิน	โดยการุไมเ่ผาเศษวััสดทีุ�เหล่อทางการุเกษต่รุ	การุปลกูพ่ชัคลมุดิน	การุรุกัษาควัามช่ั�น 
ข้องดินโดยใช้ั	เศษวััสดุคลุมดิน	และปลูกหญ้าแฝก	เพ่�อป้องกันการุพังทลายข้องดิน

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นายประเสิริฐ	ม่วิงย้อย	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 20	มีนาคม	พ.ศ.	2527
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรีหลัักส่ิตรวิิทยาศาสิตร์บัณ์ฑิิต	
	 	 (เทคโนโลัยีภ่มิทัศน์)	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชีมงคลัธััญบุรี
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	178/1	หม่่ที�	8	ตำาบลัองครักษ์	
	 	 อำาเภอโพธิั�ทอง	จั็งหวัิดอ่างทอง	14120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	5211	8603
ID Line 	 :		0852118603
Facebook		 :		สิวิน	ธันวัิฒ่น์
Facebook Fanpage	:	บ้านสิวินธันวัิฒ่น์
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

28 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 จััดตั่�งวิัสาหกิจัชุัมชันท่องเที�ยงเชิังเกษต่รุบุ้านสวันธนวััฒน์	 เพ่�อเป็นแหล่งเรีุยนรูุ้ด้านการุเกษต่รุ	 ให้ปรุะชัาชัน 
และเกษต่รุกรุที�สนใจัมาศ่กษาแลกเปลี�ยนเรีุยนรูุ้	อีกทั�งรุวับุรุวัมผลผลติ่จัากชัมุชันมาแปรุรุปู	อาทเิช่ัน	มะเข่้อเทศรุาชันีิอบุแห้ง	 
นำ�ามะม่วังนำ�าดอกไม้สีทองบุรุรุจุัข้วัด	 ฝรัุ�งกิมจูัอบุแห้ง	 มะม่วังนำ�าดอกไม้สีทองแผ่น	 กล้วัยต่าก	 การุเลี�ยงและแปรุรูุป 
จิั�งหรีุดสมุนไพรุ	เป็นต้่น	โดยให้เกษต่รุกรุหรุ่อชัาวับุ้านในพ่�นที�สลับุหมุนเวีัยนมาปฏิิบุติั่งาน	เป็นการุเพิ�มรุายได้ให้กับุเกษต่รุกรุ 
หรุ่อชัาวับุ้านอีกทางหน่�งด้วัย

   1.  มุ่่คว้ามุ่ภาคภ้มิุ่ใจในการัที่ำาการัเกษตรั โด้ยปฏิิบติัตามุ่แนว้พื่รัะรัาช้ด้ำารัฯิเกษตรัที่ฤษฏ่ิให้มุ่�และยึด้ห้ลัก 
        ปรัชั้ญาเศรัษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง โด้ยนำาเอานวั้ตกรัรัมุ่มุ่าใช้�ผู้สิมุ่ผู้สิานกับภ้มิุ่ปัญญาไที่ย เพ่ื่�อสิรั�างรัายได้�ท่ี่�มัุ่�นคง  

 
        ให้�กับครัอบครัวั้ และคนในชุ้มุ่ช้น และสิามุ่ารัถสิ�งต�อคว้ามุ่ร้ั�ส้ิ�เกษตรักรัรุั�นให้มุ่�ได้�
   2.  เพ่ื่�อสิ�งเสิริัมุ่ให้�ทุี่กคนตรัะห้นักถึงสุิขภาพื่และคว้ามุ่ปลอด้ภัยของตนเองและคนในครัอบครัวั้ ให้�ร้ั�จกัการัเล่อกสิรัรั

         พ่ื่ช้ผู้กัผู้ลไมุ่�ท่ี่�มุ่่ปรัะโยช้น์และปลอด้ภัยกับสุิขภาพื่ นำาไปส้ิ�การัสิรั�างภ้มิุ่คุ�มุ่กันท่ี่�ด่้ให้�กับตัว้เองและคนใกล�ชิ้ด้อ่กด้�ว้ย

	 6)	 มีการุสำารุวัจัแปลงอย่างสมำ�าเสมอ	 เพ่�อดูแนวัโน้มการุรุะบุาดข้องศัต่รูุพ่ชั/โรุคพ่ชัแล้วันำามาเป็นข้้อมูล 
ในการุตั่ดสินใจัเล่อกใช้ัวิัธีการุป้องกันกำาจััด
	 7)	 การุใช้ัสารุชีัวัภาพและสารุชีัวัภัณ์ฑ์์ในการุป้องกันกำาจััดโรุคและแมลงศัต่รูุพ่ชั	เช่ัน	สารุสกัดสะเดา	เช่ั�อรุาไต่รุโคเดอร์ุมา
	 8)	 การุปรัุบุปรุุงบุำารุุงดินให้มีควัามสมบูุรุณ์์	โดยใช้ัสารุชีัวัภาพ	ในการุผลิต่ตั่�งแต่่การุเต่รีุยมดิน	กรุะทั�งเก็บุเกี�ยวั
	 9)	 มีการุจััดการุที�อยูอ่าศัย	และกิจักรุรุมการุปลูกพ่ชัอย่างถูกต้่องต่ามหลักวิัชัาการุและสุข้ลักษณ์ะ
	 10)	สามารุถเผยแพรุ่ข้ยายผลให้แก่ส่วันรุวัม

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1)	 กระบวนการผลิิต	:	
	 	 1.1	 มีการุจััดรุะบุบุการุปลูกพ่ชั	และการุแก้ปัญหาข้องเกษต่รุกรุด้านพ่�นที�
	 	 	 ต่ำาบุลองครุักษ์	 อำาเภอโพธิ�ทอง	 มีลักษณ์ะพ่�นที�รุาบุลุ่มต่ำ�าจ่ังมีปัญหานำ�าท่วัม	 จ่ังปรุับุเปลี�ยน	 การุทำา 
การุเกษต่รุให้อยูใ่นช่ัวังรุะยะเวัลาที�กำาหนด	เช่ัน	ในเด่อนกันยายนข้องทุกปีนำ�าจัะท่วัมในพ่�นที�ต่ำาบุลองครัุกษ์อำาเภอโพธิ�ทอง	 
เกษต่รุกรุต้่องเก็บุเกี�ยวัผลผลิต่ให้เสร็ุจัสิ�น	พรุ้อมทั�งมีการุปรัุบุเปลี�ยนพันธ์ุพ่ชัให้เหมาะสมกับุฤดูกาล
	 	 1.2	 การุป้องกันและการุจััดการุศัต่รูุพ่ชัต่่างๆ
	 	 	 มีการุผลิต่เช่ั�อรุาไต่รุโคเดอร์ุมาซ่�งเป็นเช่ั�อรุาที�มีคุณ์สมบัุติ่และศักยภาพสูงในการุใช้ัควับุคุม	 เช่ั�อรุา 
สาเหตุ่โรุคพ่ชั	 ต่รุงต่ามหลักการุ	 และแนวัคิดข้องการุควับุคุมเช่ั�อสาเหตุ่โรุคพ่ชัโดยชีัวัวิัธี	 ทั�งนี�เพรุาะเช่ั�อรุาชันิดนี�สามารุถ 
เจัริุญรุวัดเร็ุวั	 สรุ้างสปอร์ุปริุมาณ์สูงมาก	 โดยอาศัยอาหารุจัากเศษอินทรีุย์วััต่ถุ	 ช่ัวัยให้สามารุถแข่้งขั้นกับุ	 เช่ั�อโรุคพ่ชั	 
หรุ่อจุัลินทรีุย์ที�มีอยู่รุอบุข้้างได้ดี
	 	 1.3	 มีการุผลิต่เช่ั�อรุาเมธาไรุเซียมอยูใ่นธรุรุมชัาติ่	จัะช่ัวัยป้องกันแมลงเข้้ามารุบุกวันได้ช่ัวัยกำาจััดแมลงศัต่รูุพ่ชั 
ได้อย่างดี	 ทั�งในรุะยะตั่วัอ่อนและตั่วัเต็่มวััย	 ได้แก่	 ด้วังแรุด	 ด้วังงวังมะพรุ้าวั	 ด้วังหนวัดยาวั	 ปลวัก	 แมลงเต่่าทอง	 
แมลงค่อมทอง	 เพลี�ยทุกชันิด	 หนอนทุกชันิด	 และแมลงศัต่รูุพ่ชัอ่�นๆ	 อีกมากมาย	 รุวัมทั�งแมลงสาบุอีกด้วัย	 ช่ัวัยควับุคุม 
จัำานวันปรุะชัากรุข้องแมลงศัต่รูุพ่ชัไม่ให้มีมากจันเกิดการุเสียสมดุลข้องแมลงศัต่รูุธรุรุมชัาติ่	 เช่ัน	 ตั่วัหำ�า	 ตั่วัเบีุยนช่ัวัย 
ในการุลดการุใช้ัสารุเคมีกำาจััดแมลงศัต่รูุพ่ชั	รัุกษาสิ�งแวัดล้อม
	 2)	 การจััดการผลิผลิิต	:	
	 	 1.	 ด้านคุณ์ภาพผลผลิต่	 จัะเน้นการุปลูกแบุบุปลอดสารุพิษ	 ใช้ัสารุชัีวัภัณ์ฑ์์	 เพ่�อให้ปลอดภัย	 ต่่อผู้บุรุิโภค	 
และเก็บุเกี�ยวัเม่�อได้อายุที�เหมาะสม	 เพ่�อให้มีรุสชัาติ่ที�อรุ่อย	ผลผลิต่ที�ไม่ได้คุณ์ภาพจัะไม่นำาไปจัำาหน่าย	 โดยนำาไปแปรุรูุป 
หรุ่อทำาการุหมัก	เพ่�อนำากลับุไปใช้ัในการุบุำารุุงดินต่่อไป
	 	 2.	 ด้านการุแปรุรูุป	 เม่�อควัามต้่องการุข้องต่ลาดมีควัามหลากหลายข่้�น	 จ่ังต่่อยอดสรุ้างมูลค่าเพิ�ม	 โดยการุแปรุรูุปผลผลิต่ในรูุปแบุบุต่่างๆ	 
เกิดผลิต่ภัณ์ฑ์์ใหม่ๆ	ต่อบุโจัทยค์วัามต้่องการุข้องลูกค้า	อาทิ	เช่ัน	มะเข่้อเทศรุาชิันีอบุแห้ง	นำ�ามะม่วังนำ�าดอกไม้สีทองบุรุรุจุัข้วัด	ฝรัุ�งกิมจูัอบุแห้ง	มะม่วังนำ�าดอกไม้สีทองแผ่น	 
กล้วัยต่าก	การุเลี�ยงและแปรุรูุปจิั�งหรีุดสมุนไพรุ	เป็นต้่น
	 3)	 การจััดการด้านการตลิาด	:	
		 	 มีการุปรุะชัาสัมพันธ์ช่ัองทาง	 Social	 Media	 ต่่างๆ	 เช่ัน	 Facebook	 line	 และการุปรุะชัาสัมพันธ์	 ในพ่�นที�	 ในการุวัางแผนการุเพาะปลูกโดยใช้ั 
ต่ลาดนำาการุผลิต่	ทำาให้สามารุถกำาหนดคุณ์ภาพและรุาคาจัำาหน่ายผลผลิต่ได้

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 1)	 เป็นปรุะธานศูนย์เรีุยนรูุ้การุเพิ�มปรุะสิทธิภาพการุผลิต่สินค้าเกษต่รุ	(ศพก.)	อำาเภอโพธิ�ทอง	จัังหวััดอ่างทอง	
	 2)	 เป็นศูนย์เรีุยนรูุ้การุเพิ�มปรุะสิทธิภาพการุผลิต่สินค้าเกษต่รุ	(ศพก.)	เครุ่อข่้าย	อำาเภอโพธิ�ทอง	จัังหวััดอ่างทอง
	 3)	 เป็นที�ปรุ่กษา	และต้่นแบุบุแก่เกษต่รุกรุในหมู่บุ้านและใกล้เคียงในการุทำาเกษต่รุทฤษฏีิใหม่
	 4)	 เป็นวิัทยากรุบุรุรุยายทางด้านการุเกษต่รุ	 มีควัามสามารุถในการุส่�อสารุและทำาควัามเข้้าใจัสามารุถถ่ายทอดควัามรูุ้	 มีการุส่�อสารุเป็นลำาดับุขั้�นต่อน	 
ให้ผู้ฟังได้เข้้าใจัได้เป็นอย่างดี

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ

29Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดนันัที่บุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 แต่่ก่อนสินค้าข้องเรุายังไม่มีขั้�นต่อนการุผลิต่มากนัก	 มีแค่ทอดใบุบุัวับุกแล้วัก็แพ็คใส่ถุงเลย	 แต่่ได้พบุว่ัา 
มีนำ�ามันต่กค้างในสินค้ามากจันทำาให้สินค้าได้รัุบุควัามเสียหาย	ต่่อมามีหน่วัยงานต่่างๆได้ให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับุขั้�นต่อน 
การุผลิต่มากข่้�น	 ดังนั�นสินค้าข้องเรุาเลยมีการุใช้ันวััต่กรุรุมที�มีคุณ์ภาพมากข่้�น	 
และมปีรุะสิทธิภาพในการุผลติ่มากข่้�นอีกด้วัย	โดยมีเครุ่�องผลิต่	ดังนี�	เครุ่�องสลัดนำ�ามัน	 
เครุ่�องอบุ	เครุ่�องคลุกผง	เครุ่�องซีน

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 จัากการุนำานวััต่กรุรุม	หรุ่อ	การุปรุะยุกต์่เทคโนโลยีมาปรัุบุใช้ัในกรุะบุวันการุ 
ผลิต่สินค้าทำาให้	 ทางเรุาสามารุถเพิ�มมูลค่าข้องผลผลิต่ได้	 การุเก็บุรัุกษานานข่้�น	 
และสินค้าเป็นที�น่าสนใจัข้องผู้บุริุโภค	 สามารุถส่งออกไปยังสถานที�ต่่างๆ	 มากมาย	 
เช่ัน	ออกบูุธ	และสามารุถเพิ�มผลผลิต่ได้มากกว่ัาแต่่กอ่น	และยงัช่ัวัยลดต้่นทุนการุผลิต่ 
อีกด้วัย

ด้�นัก�ริผลิตใบบัวับกที่อดกริอบ

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นางสิาวิเจ็ตนา	น้อยงามเลิัศ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 6	ตุลัาคม	พ.ศ.	2532
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธัยมศึกษาปีที�	3	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนวัิดสิโมสิร
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	14/3	หม่่ที�	10	ตำาบลัไทรใหญ่	
	 	 อำาเภอไทรน้อย	จั็งหวัิดนนทบุรี	11150	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 06	2356	5497
E- mail 	 :		swanpang12@gmail.com
ID Line 	 :		062	356	5497
Facebook		 :		มิ�นท์	น้อยงามเลิัศ
Facebook Fanpage	:	บ้านหม่อมแช่ีม	ใบบัวิบกทอดกรอบ
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

30 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 หลังจัากมีการุผลิต่สินค้าที�มีคุณ์ภาพ	 สูต่รุการุผลิต่ที�คงที�	 และผลผลิต่เป็นไปต่ามวััต่ถุปรุะสงค์ข้องสมาชิัก	 
และเกบ็ุรัุกษาได้นาน	ข้้าพเจ้ัาและกลุ่มก็ได้ถ่ายทอดควัามรูุ้เรุ่�องการุผลติ่สินค้าใบุบัุวับุกทอดกรุอบุแกช่ัาวับุ้านหรุ่อผู้ที�สนใจั	 
เพ่�อนำาควัามรูุ้ที�ได้ไปปฏิิบัุติ่หรุ่อนำาไปปรุะยุกต์่องค์ควัามรูุ้ดังกล่าวัให้เกิดเป็น 
ผลิต่ภัณ์ฑ์์ใหม่ๆ	รุวัมถ่งสมาชิักในชุัมชันที�ยงัไม่มีอาชีัพ	หรุ่อลังเลว่ัาจัะทำาอะไรุ	 
ข้้าพเจ้ัาและกลุ่มก็ได้ถ่ายทอดควัามรูุ้ในการุปลูกใบุบัุวับุก	เพ่�อสามารุถส่งผลผลิต่ 
มาให้กลุ่มนำาไปใช้ัในการุผลิต่สินค้าข้องกลุ่ม	 และปรุะกันรุาคาในการุรุับุซ่�อ	 
ซ่�งผลที�ได้รัุบุจัาการุดำาเนินการุ	ค่อ	ชุัมชันข้องเรุามีรุายได้มากข่้�น	จัากการุปลกู 
ใบุบัุวับุกและการุแปรุรูุป	 เพ่�อสรุ้างมูลค่าข้องสินคาเกษต่รุ	 อีกทั�งสมาชิัก 
ในชุัมชันก็มีควัามรูุ้ในการุผลิต่ใบุบัุวับุกที�ปลอดภัยกับุผู้บุริุโภคมากข่้�นอีกด้วัย

  ข�าพื่เจ�ามุุ่�งมัุ่�นอยากจะมุ่่ธุิรักิจเป็นของตัว้เอง 
 

และธุิรักิจดั้งกล�าว้ต�องเป็นธุิรักิจท่ี่�สิ�งเสิรัมิุ่และยกรัะดั้บ
 

คุณภาพื่ช่้วิ้ตของคนในชุ้มุ่ช้น ทัี่�งด้�านสุิขภาพื่ และรัายได้�  
รัว้มุ่ทัี่�งสิรั�างเอกลักษณ์ให้�กับชุ้มุ่ช้นด้�ว้ย

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 วิัธีการุดูแลใบุบัุวับุกข้องทางเรุาไม่ใช้ัสารุเคมี	 แต่่ใช้ัปุ�ยชีัวัภาพที�หมักเอง	 รุวัมถ่ง 
ไม่มีเกษต่รุกรุรุายใดภายในพ่�นที�ที�นำาใบุบัุวับุกมาแปรุรูุป	มีแต่่ข้ายเป็นผักสดเท่านั�น	แต่่ทางกลุ่มข้องข้้าพเจ้ัามีการุนำา 
ใบุบัุวับุกมาแปรุรูุปเป็นสินค้าใบุบัุวับุกทอดกรุอบุที�สามารุถเพิ�มมูลค่าให้กับุสินค้าได้
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ไม่มีการุสต็่อกสินค้าไว้ั	ผลิต่สินค้าต่ามออเดอร์ุเท่านั�น
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : สินค้าข้องกลุ่มมีช่ัองทางต่่างๆ	 มากมายที� ผู้บุริุโภคสามารุถหาซ่�อได้	 
เช่ัน	รุ้านข้องฝาก	รุ้านข้ายส่ง	และรุ้านค้าออนไลน์	เช่ัน	Shopee	Instagram	line	เป็นต้่น	รุวัมถ่งมีการุซ่�อโฆ่ษณ์า 
เพ่�อเพิ�มการุมองเห็นข้องลูกค้าอีกด้วัย

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 การุแสวังหาองคค์วัามรูุ้ในการุปรุะกอบุอาชัพี	ทางเรุาไดเ้ข้้ารุ่วัมอบุรุมกบัุทางหนว่ัยงานต่่างๆ	และศ่กษาข้้อมลู 
ผ่านทาง	Social	Media	แล้วัจ่ังนำาข้้อมูลมาปรัุบุใช้ักับุการุผลิต่สินค้า	และการุดำาเนินการุต่่างๆ

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ

31Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 1



จัังหวััดปทุี่มธี�น่ั

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 จัากปรุะสบุการุณ์์การุปลูกแก้วัมังกรุมานานกว่ัา	 24	 ปี	 ผ่านการุเรีุยนรูุ้และพัฒนา 
กรุะบุวันการุปลูกแก้วัมังกรุมาอย่างต่่อเน่�อง	ภายใต้่มาต่รุฐานสากล	GLOBAL	GAP	และมาต่รุฐาน	 
GAP	(Good	Agricultural	Practices)	ซ่�งมั�นใจัได้ว่ัาแก้วัมังกรุที�สวันเกษต่รุแก้วัมังกรุคลอง	10	 
ไม่เป็นอันต่รุายต่่อสุข้ภาพข้องมนุษย์และสภาพแวัดล้อม	 ในพ่�นที�	 130	 ไรุ่	 เพาะปลูกแก้วัมังกรุ
ทั�งหมด	3	สายพันธ์ุ	ได้แก่
	 1)	 แก้วัมังกรุพันธ์ุเวีัยดนาม	เปล่อกมีสีแดง	เน่�อสีข้าวั
	 2)	 แก้วัมังกรุพันธ์ุไต้่หวััน	เปล่อกมีสีแดง	เน่�อสีแดง
	 3)	 แก้วัมังกรุพันธ์ุอิสรุาเอล	เปล่อกมีสีเหล่อง	(สีทอง)	เน่�อสีข้าวั	
	 จัำาหน่ายผลผลิต่สดให้กับุต่ลาดในพ่�นที�และผู้ปรุะกอบุการุเพ่�อการุส่งออก	 แปรุรุูป 
เพิ�มมูลค่าผลิต่ภัณ์ฑ์์แก้วัมังกรุแปรุรุปูและผลติ่กิ�งพันธ์ุจัำาหนา่ยให้แก่ผู้ที�สนใจั	สิ�งสำาคัญในการุปลกู 
แก้วัมังกรุ	 ค่อ	 ต้่องศ่กษาปัจัจััยพ่�นฐานที�มีผลต่่อการุเจัริุญเติ่บุโต่ข้องแก้วัมังกรุ	 ซ่�งเป็นพ่ชัที�ต้่อง 
ได้รัุบุแสงแดดอย่างสมำ�าเสมอ	 จ่ังจัะเจัริุญเติ่บุโต่	 ออกดอก	 ติ่ดผล	 ดินปลูกเป็นดินเหนียวัหรุ่อดินทรุายที�มีควัามสมบูุรุณ์์	 มีการุจััดการุธาตุ่อาหารุที�เหมาะสมและ
สอดคล้องกับุควัามสมบูุรุณ์์ข้องดินและควัามต้่องการุข้องพ่ชั	ปริุมาณ์นำ�าต้่องมีเพียงพอเพรุาะเปน็ปัจัจััยสำาคัญสำาหรัุบุการุผลติ่แก้วัมังกรุนอกฤดูกาล	วัางรุะยะการุปลกู 
ที�เหมาะสมต่่อการุดูแลและการุเก็บุเกี�ยวัผลผลิต่	กำาจััดวััชัพ่ชัและปรัุบุสภาพแวัดล้อมในแปลง	เพ่�อลดควัามเสี�ยงจัากการุเข้้าทำาลายข้องศัต่รูุพ่ชั	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ัเที่คโนัโลย่ ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1)	 เน้นผลิต่น้อยแต่่ได้มาก	ด้วัยการุตั่ดแต่่งกิ�งและควับุคุมการุให้ปุ�ย	ที�อายุตั่�งแต่่	3	ปีข่้�นไป	เพ่�อให้ออกดอกติ่ดผลที�มีคุณ์ภาพดี	โดยไว้ักิ�งเพียง	80	กิ�งต่่อต้่น	 
เท่านั�น	และปรัุบุการุไว้ัผลเพียง	1	–	2	ผลต่่อกิ�ง	หรุ่อ	30	ผลต่่อต้่น	เพ่�อให้ได้แก้วัมังกรุที�มีคุณ์ภาพ	ข้นาดผลใหญ่	ต้่นไม่โทรุมเร็ุวั	ลดต้่นทุนการุดูแลรัุกษา	

ด้�นัก�ริผลิตแก้วัมังกริคริบวังจัริ

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นายสุิทธิัศักดิ�	บุณ์ยาคุมานนท์	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 10	เมษายน	พ.ศ.	2519
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 อนุปริญญา	(สิาขาการตลัาด)	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 Cavendish	College	London
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	15	หม่่ที�	3	ตำาบลับึงบา	อำาเภอหนองเส้ิอ
	 	 จั็งหวัิดปทุมธัานี	12170	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1343	2637
E- mail 	 :		kennydragonfruit@gmail
ID Line 	 :		kennydragonfruit
Facebook Fanpage	:	 แก้วิมังกร	สิวินเกษตรแก้วิมังกร	รังสิิต	คลัอง	10
	 	 แลัะ	Fruitaya	ผลิัตภัณ์ฑ์ิเพ้�อสุิขภาพจ็ากแก้วิมังกร
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

32 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 คุณ์สุทธิศักดิ�	 พัฒนาตั่วัเองเป็นวิัทยากรุผู้เชีั�ยวัชัาญที�สามารุถถ่ายทอดควัามรูุ้ให้แก่ผู้ที�สนใจัทำาเกษต่รุปลอดภัย 
ภายใต้่มาต่รุฐาน	GAP	เป็นผู้นำารุ่องด้านการุผลิต่อาหารุที�ปลอดภัยสู่ผู้บุริุโภค	โดยเริุ�มจัากการุสรุ้างควัามยั�งยน่ให้กับุต่นเอง 
แล้วัส่งต่่อให้กับุผู้อ่�น	 ด้วัยการุเกษต่รุวิัถีควัามเป็นเกษต่รุปลอดภัยแบุบุครุบุวังจัรุ	 ตั่�งแต่่กรุะบุวันการุปลูก	 การุแปรุรูุป 
เพิ�มมูลค่า	การุนำาเทคโนโลยีนวััต่กรุรุมมาปรัุบุใช้ั	เพ่�อลดต้่นทุนเพิ�มผลผลิต่	รุวัมไปถ่งการุบุริุหารุจััดการุด้านการุต่ลาด	ถ่ายทอด 
ให้ผู้ที�สนใจัมองเห็นควัามต้่องการุข้องผู้บุริุโภคก่อนทำาการุผลิต่สินค้า	(ต่ลาดนำาการุผลิต่)	เพ่�อยกรุะดับุวิัถีชีัวิัต่เกษต่รุกรุ	

มุ่่เป� าห้มุ่ายในการัพัื่ฒนาสิว้นแก�ว้มัุ่งกรัให้�กลายเป็นธุิรักิจครับว้งจรั 
 

ขายผู้ลสิด้ และแปรัร้ัป ต�องการัสิรั�างสิินค�าให้�มุ่่คว้ามุ่เป็นเอกลักษณ์ มุ่่คว้ามุ่แตกต�าง
 จากค้�แข�งในตลาด้ ด้�ว้ยการันำานวั้ตกรัรัมุ่ท่ี่�ทัี่นสิมัุ่ยมุ่าปรับัใช้� ในการัแปรัร้ัปผู้ลผู้ลิต

	 2)	 การุผลิต่นอกฤดูกาล	โดยใช้ัการุตั่ดแต่่งกิ�ง	การุให้แสงจัากหลอดไฟที�เพียงพอ	ปรุะมาณ์	8	–	10	ชัั�วัโมงต่่อวััน	 
นาน	18	–	20	วััน	ให้นำ�าที�เหมาะสมและกรุะตุ้่นด้วัยฮอร์ุโมนเรุ่งต่าดอก	ในเด่อนกันยายน	–	ตุ่ลาคม	เพ่�อกรุะตุ้่นให้แก้วัมังกรุ 
เจัริุญเติ่บุโต่	สามารุถออกดอกและติ่ดผลนอกฤดูกาล	ซ่�งมีมูลค่าสูงกว่ัาปกติ่	และใช้ัในการุบุริุหารุจััดการุผลผลิต่ให้มีสมำ�าเสมอ 
ต่ลอดทั�งปี	ทั�งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล	
	 3)	 การุใช้ัถุงผ้าสปันบุอนด์	ห่อแก้วัมังกรุในรุะยะก่อนเก็บุเกี�ยวั	15	วััน	เพ่�อป้องกันแมลงศัต่รูุพ่ชัและให้ได้ผิวัสวัย	 
ได้รุาคาดี	ลดการุใช้ัสารุเคมีกำาจััดศัต่รูุพ่ชั
	 4)	 การุใส่ปุ�ยให้เหมาะสมต่่อการุเจัริุญเติ่บุโต่ข้องแก้วัมังกรุ	 โดยต่รุวัจัวิัเครุาะห์ดินทุกปี	 และไม่ใส่ปุ�ยกรุะตุ้่น 
การุแทงดอกอ่อนในช่ัวังที�แก้วัมังกรุกำาลังติ่ดดอก	ลดการุใช้ัปุ�ยและเพิ�มโอกาสการุติ่ดดอกข้องแก้วัมังกรุ

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1)	 กระบวนการผลิิต	:
	 	 1.1)	 มีการุเก็บุข้้อมูลสภาพอากาศ	 ปริุมาณ์นำ�าที�ต้่องใช้ั	 เพ่�อใช้ัในการุวัางแผนการุผลิต่	 ลดควัามเสียหาย	 
เน่�องจัาก	 2	 –	 3	 ปีนี�	 ในพ่�นที�ปรุะสบุภาวัะนำ�าแล้ง	 และนำ�าเค็มรุุก	 ซ่�งจัะต้่องบุริุหารุจััดการุนำ�าในสวันให้เพียงพอ	 
และใช้ัภูมิปัญญาท้องถิ�น	 เช่ัน	 การุมีรุ่องสวันเก็บุกักนำ�า	 การุใช้ัฟางข้้าวัคลุมบุริุเวัณ์ทรุงต่้นแก้วัมังกรุและการุคลุมเลน 
ที�รุอบุทรุงต้่น	เพ่�อรัุกษาควัามช่ั�นให้แก่แก้วัมังกรุ	ลดการุใช้ันำ�า
	 	 1.2)	 ผลิต่กิ�งพันธ์ุใช้ัเอง	 เพ่�อลดต้่นทุนและคัดเล่อกต้่นพันธ์ุที�ดี	 กิ�งพันธ์ุข้นาดควัามยาวักิ�งปรุะมาณ์	 
50	-	80	เซนติ่เมต่รุ	จัำานวัน	4	ต้่น	มาปลูกลง	4	ด้านข้องหลัก	และใช้ัเช่ัอกฟางมัดให้แน่นพอปรุะมาณ์	
	 	 1.3)	 การุใส่ปุ�ยต่ามการุเจัริุญเติ่บุโต่ข้องแก้วัมังกรุ	และใส่ปุ�ยคอก	1	ครัุ�งต่่อเด่อน	เพ่�อให้โครุงสรุ้างดินดีมีควัามสมบูุรุณ์์	
	 2)	 การจััดการผลิผลิิต	:
	 	 2.1)	 เม่�อแก้วัมังกรุมีอายุตั่�งแต่่	8	เด่อนข่้�นไป	จัะเริุ�มติ่ดดอกจันดอกบุานกลายเป็นผลใช้ัรุะยะเวัลา	15	วััน	หลังจัากติ่ดผล	และใช้ัรุะยะเวัลาอีก	30	วััน	 
จ่ังจัะสามารุถเก็บุเกี�ยวัผลผลิต่ได้	
	 	 2.2)	 ผลผลิต่ที�ได้แบุ่งเป็น	 ส่งออกต่่างปรุะเทศ	 60%	 ข้ายภายในปรุะเทศ	 35%	ต่ลาดออนไลน์	 4%	 และแก้วัมังกรุแปรุรูุป	 1%	 คุณ์สุทธิศักดิ�ได้รัุบุ 
การุคัดเล่อกให้ได้รัุบุทุนโครุงการุแปรุรูุปแก้วัมังกรุ	 จัากทางหน่วัยงานรุาชัการุจ่ังเกิดเป็นผลิต่ภัณ์ฑ์์แก้วัมังกรุแปรุรูุปมี	 3	 ชันิด	 ค่อ	 แก้วัมังกรุอบุแห้ง	นำ�าแก้วัมังกรุ	 
และแยมแก้วัมังกรุ
	 	 2.3)	 ผลิต่กิ�งพันธ์ุที�หลากหลาย	และต้่นในกรุะถางสำาหรัุบุผู้มีพ่�นที�น้อย	พรุ้อมออกผลผลิต่
	 3)	 การจััดการด้านการตลิาด	:
	 	 3.1)	 ปกติ่ส่งออกต่่างปรุะเทศ	 60%	 แต่่เน่�องจัากสถานการุณ์์โรุคติ่ดเช่ั�อไวัรัุสโคโรุนา	 2019	 (COVID-19)	 จ่ังต้่องปรัุบุเปลี�ยนช่ัองทางการุต่ลาด	 
โดยเน้นจัำาหน่ายในปรุะเทศ	 ทั�งผลสดเกรุดส่งออกที�จัำาหน่ายในรุ้านเลมอนฟาร์ุมทุกสาข้าและโกลด์เดนเพลส	 14	 สาข้า	 สรุ้างแบุรุนด์ในปรุะเทศให้เป็นที�จัดจัำา	 
น่าเช่ั�อถ่อและมีสายพันธ์ุที�แต่กต่่างคู่แข่้ง	เพ่�อต่่อยอดสู่ผลิต่ภัณ์ฑ์์แปรุรูุปแก้วัมังกรุ	ต่่อไป	
	 	 3.2)	 จัำาหน่ายภายในปรุะเทศ	 35%	 ข่้�นอยู่กับุข้นาดผล	 เน้นจัำาหน่ายต่ลาดทั�วัไปและพ่อค้าคนกลางที�มารัุบุซ่�อ	 ซ่�งได้รัุบุผลกรุะทบุจัากการุรุะบุาด 
ข้องโรุคติ่ดเช่ั�อไวัรัุสโคโรุนา	2019	(COVID-19)	ควัามต้่องการุข้องต่ลาดลดลงในบุางช่ัวัง	
	 	 3.3)	 เน้นทำาต่ลาดออนไลน์ในการุจัำาหน่าย	ต้่นในกรุะถาง	กิ�งพันธ์ุและผลสด	และจัำาหน่ายผลิต่ภัณ์ฑ์์แก้วัมังกรุแปรุรูุป	แก้วัมังกรุอบุแห้ง	นำ�าแก้วัมังกรุ	 
และแยมแก้วัมังกรุ

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 คุณ์สุทธิศักดิ�	 ศ่กษาควัามรูุ้ทั�งจัากในปรุะเทศและต่่างปรุะเทศ	 นำามาทดลองในแปลงปลูก	 เพ่�อให้เกิดปรุะโยชัน์มากที�สุด	 ข้ยายต่ลาดให้ใหญ่ข่้�น 
ด้วัยการุแปรูุปเพิ�มมูลค่า	 ผลิต่ภัณ์ฑ์์แปรุรูุปได้รัุบุมาต่รุฐานการุผลิต่อาหารุ	 (Good	Manufacturing	 Practice	 :	 GMP)	หาช่ัองทางต่ลาดออนไลน์อย่างมีหลักการุ	 
สรุ้างการุเช่ั�องโยงเครุ่อข่้ายทั�งหน่วัยงานรุาชัการุในพ่�นที�	เครุ่อข่้ายเกษต่รุกรุผู้ผลิต่แกว้ัมังกรุ	เป็นวิัทยากรุใหแ้ก่สถาบุนัการุศ่กษาและเครุ่อข่้าย	Young	Smart	Farmer

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดสิำงห์บุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้ันัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 มีการุใช้ัเทคโนโลยีในการุผลิต่	โดยใช้ั	แผงโซล่าเซลล์	(Solar	Cell	System)	เป็นแหล่งผลิต่พลังงานกรุะแสไฟฟ้า 
ให้กับุซับุเมอร์ุส	 (Submersible	 Pump)	 เพ่�อด่งนำ�าจัากใต้่ดินมาใช้ัในแปลง	 เพ่�อแก้ปัญหาการุข้าดแคลนนำ�า	 
และลดค่าใช้ัจ่ัายลงเม่�อเทียบุกับุวิัธีทั�วัๆ	ไป

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ 
ใช้ัเที่คโนัโลย่ ม�ใช้ัในักริะบวันัก�ริผลิต 
ให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1.	สามารุถลดต้่นทุนการุผลิต่ลงได้
	 2.	ทำาให้สามารุถดำาเนินกิจักรุรุมการุผลิต่ได้ 
ต่่อเน่�องต่ลอดทั�งปี	ไม่ต้่องกังวัลเรุ่�องข้าดแคลนนำ�า

ด้�นัพืัชัผัก (ฟักัข้้�วั)

ชืั�อ-นั�มสำกุล :	 นายพัทธันันท์	สิายดี	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 12	มิถุุนายน	พ.ศ.	2510
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรี	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยรามคำาแหง
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	14	หม่่	2	ตำาบลัสิิงห์	
		 	 อำาเภอบางระจั็น	จั็งหวัิดสิิงห์บุรี	16150	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	0004	5587
Facebook		 :		พัทธันันท์	สิายดี
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

34 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็นแหล่งเรีุยนรูุ้และสามารุถให้คำาแนะนำาแก่ผู้ที�มีควัามสนใจั 
ในการุปลูกฟักข้้าวัเป็นรุายได้เสริุม	ผล	ค่อ	มีญาติ่พี�น้องนำาคำาแนะนำา 
ที�ได้รัุบุ	ไปใช้ัภายในสวันข้องต่นเอง	ทำาให้มีเครุ่อข่้ายเพิ�มมากข่้�น

มุ่่ใจรักัในการัที่ำาการัเกษตรั เป็นอาช่้พื่ท่ี่�สุิจรัติ 
สิรั�างคว้ามุ่มัุ่�งคง สิรั�างรัายได้� สิามุ่ารัถพึื่�งพื่าตนเองได้� 

 เพ่ื่ยงแต�เกษตรักรัต�องร้ั�จกัปรับัเปล่�ยนวิ้ธ่ิการัผู้ลิต
 

อย้�ตลอด้เว้ลา เพ่ื่�อให้�เที่�าทัี่นต�อสิถานการัณ์ 
 สิภาพื่แว้ด้ล�อมุ่ ท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	
	 	 1.		มีการุนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรุะยุกต์่ใช้ัภายในแปลงปลูกพ่ชั
	 	 2.	ใช้ัสารุเคมีให้น้อยที�สุด	โดยใช้ัเพียงแค่	ปุ�ยเคมีสูต่รุ	16-16-16	จัำานวัน	2	ครัุ�งต่่อเด่อน
	 	 3.	หมั�นดูแลรัุกษา	และสังเกต่ควัามผิดปกติ่ข้องต้่นพ่ชัอย่างสมำ�าเสมอ
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 มีการุเพิ�มมูลค่าและย่ดอายุการุเก็บุรัุกษาผลผลิต่	 โดยการุคั�นเน่�อผลสดฟักข้้าวั 
เพ่�อนำาไปจัำาหน่ายให้กับุผู้รัุบุซ่�อ	เม่�อผลผลิต่มีปริุมาณ์มากกว่ัาปกติ่
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: มีการุทำาสัญญาซ่�อข้ายล่วังหน้ากับุทางบุริุษทั	และจัำาหน่ายให้กับุผู้ที�มคีวัามต้่องการุ
ซ่�อภายในชุัมชันใกล้เคียง

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ัพัและก�ริเชืั�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 มีการุแสวังหาองค์ควัามรูุ้เพิ�มเติ่มอยู่เสมอ	 โดยศ่กษาหาควัามรูุ้ด้วัยต่นเองจัากส่�อ	 Social	Media	 ออนไลน์ 
และจัากเจ้ัาหน้าที�นักวิัชัาการุข้องบุริุษัทผู้รัุบุซ่�อผลฟักข้้าวั

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุัมชันั
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จัังหวััดนัคริปฐม

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การปรับุปรุงวิัธี์การผลิิตโดยการวัางแผนการผลิิตพืชแบุบุผสุมผสุาน	 ตามปฏิิทินการเพาะปลูิกที�สุอดคล้ิองกับุแผนการผลิิต	 
เน้นปลูิกพืชผักที�มีอายุไล่ิเลีิ�ยกัน	 แลิะปลูิกพืชสุมุนไพรร่วัมด้วัย	 เพื�อป้องกันโรคพืชแลิะแมลิงศััตรูพืชรบุกวัน	 สุ่งผลิให้ไม่ต้องใช้สุารเคมี 

ในการผลิิต	ผลิผลิิตมีคุณภาพแลิะได้มาตรฐาน	เป็นที�ต้องการขัองผู้บุริโภค	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การปลิกูข้ัาวัอินทรีย	์สุามารถลิดจัำานวันพนัธ์ุ์ข้ัาวัไดป้ระมาณ	5	กิโลิกรมัต่อไร่	จัาการผลิิตแบุบุเดมิ	เริ�มกระบุวันการปลิกูข้ัาวั	 
โดยปล่ิอยนำ�าเข้ัาพื�นที�นาหลัิงจัากเก็บุเกี�ยวั	 ไม่เผาตอซัังขั้าวั	 เติมหัวัเชื�อจุัลิินทรีย์ในนาขั้าวั	 เพื�อช่วัยย่อยสุลิายตามธ์รรมชาติ 
แลิะคืนควัามสุมดุลิให้กบัุดิน	ไถกลิบุตอซัังข้ัาวั	แลิะทำาเทือก	สุำาหรับุขัั�นตอนการเตรียมต้นกล้ิา	นำาดินเลินมาเทราดให้ทั�วัถาดหลุิมที�เตรียมไว้ั	 
ใช้ไม้หรือมือปาดดินเลินไม่ให้สูุงเกินไป	นำาเมล็ิดข้ัาวัเปลืิอกที�แช่นำ�าไว้ัจันเริ�มมีรากงอกมาหยอดใสุ่ถาดหลุิมประมาณ	2	-	3	เมล็ิดต่อหลุิม 
เมื�อต้นกล้ิามีควัามสูุงประมาณ	 5	 -	 8	 นิ�วั	 แกะออกจัากถาดหลุิมแล้ิวันำาไปโยนลิงในนาที�เตรียมไว้ัโดยเว้ันระยะควัามห่างขัองต้นกล้ิา 
เหมือนการดำานา	 สุามารถประหยัดเมล็ิดพันธ์ุ์ข้ัาวัได้มาก	 ประหยัดเวัลิาแลิะแรงงาน	 ลิดปัญหาข้ัาวัดีด	 แลิะปัญหาเรื�องวััชพืชแย่งกินปุ�ย 
ขัองข้ัาวัในนา	 นอกจัากนี�ยังได้เลีิ�ยงเป็ดในนาข้ัาวั	 เป็ดช่วัยกำาจััดวััชพืชแลิะควับุคุมหอยเชอรี�ในนาข้ัาวั	 บุริเวัณคันนาได้ปลูิกกล้ิวัย 
แลิะไม้ยืนต้นผสุมผสุาน	การทำานาโยนขัองนายสุุธ์รรมตั�งอยู่บุนแนวัทางการผลิิตทางการเกษตรที�มีต้นทุนตำ�า	เป็นกิจักรรมทางการเกษตร 
บุนต้นทุนทางธ์รรมชาติ	แลิะใช้ทรัพยากรในท้องถิ�นอย่างสุอดคล้ิองเหมาะสุมกับุระบุบุนิเวัศั

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นายสุุธรรม	จัันทร์อ่่อ่น	
วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2500
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรี	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยราชภัฏนครปฐม
ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	54	หม่่ที�	10	ตำาบลัทุ่งขวิาง	
	 	 อ่ำาเภอ่กำำาแพงแสุน	จัังหวัิดนครปฐม	73140	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1384	5352
ID Line 	 :		0813845352
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2557

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

38 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ได้จััดตั�งเป็นศูันย์เรียนรู้ชุมชนปลัิกไม้ลิาย	เพื�อให้ผู้ที�สุนใจั	เช่น	นักเรียน	นักศึักษา	 
เกษตรกร	 ประชาชน	 ทั�งในประเทศัแลิะนอกประเทศั	 ให้สุามารถเข้ัามาศึักษาดูงาน	 
แลิกเปลีิ�ยนเรียนรู้	ฝึึกปฏิิบัุติ	แลิะนำาควัามรู้	รวัมทั�งรูปแบุบุการทำาการเกษตร	ไปใช้ปฏิิบัุติ 
หรือปรับุใช้ได้อยา่งมีประสิุทธิ์ภาพตามบุริบุทขัองแต่ลิะพื�นที�	รวัมทั�งเป็นวิัทยากรถ่ายทอด 
ควัามรู้	 ถ่ายทอดเทคโนโลิยีหรือให้คำาแนะนำาปรึกษาให้แก่สุ่วันราชการ	 แลิะเอกชนต่างๆ	 
เมื�อมีโอกาสุ	 จันได้รับุเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสุาขัาบัุญชีฟาร์ม	 ปี	 พ.ศั.	 2553	 เกษตรกร 
ดีเด่นแห่งชาติสุาขัาปราชญ์เศัรษฐกิจัพอเพียง	ปี	พ.ศั.	2561	แลิะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
สุาขัาเกษตรอินทรีย์	ปี	พ.ศั.	2564

 ยึึดหลัักปรัชัญาเศรัษฐกิจพอเพียึงของรััชกาลัทีี่� 9  
ในการัที่ำาการัเกษตรัแลัะการัดำาเนินชีวิิต เป็นแบบอยึ�าง 

แลัะขยึายึผลัให้กับผ้้ทีี่�สนใจเม่ื่�อมีื่โอกาส

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1)	กระบวนการผลิิต	:	มีข้ัอมูลิประกอบุการตัดสิุนใจัโดย	 ใช้ข้ัอมูลิจัากบัุญชีครัวัเรือนแลิะบัุญชีต้นทุนการผลิิต	 มาประกอบุ 
การวิัเคราะห์วัางแผนบุริหารจััดการผลิผลิิตให้สุอดคล้ิองกับุควัามต้องการขัองตลิาด	
	 2)	การจััดการผลิผลิิต	 :	ทำาการเกษตรแบุบุผสุมผสุาน	 มีการปลูิกข้ัาวั	 ปลูิกพืชผัก	 ไม้ผลิ	 ไม้ยืนต้น	 พืชสุมุนไพร	 เลีิ�ยงไก่	 
เลีิ�ยงปลิา	 รวัมทั�งการผลิิตปุ�ยหมัก	 เพื�อใช้เอง	 มีควัามตระหนักถึงคุณภาพสิุนค้าแลิะควัามปลิอดภัยขัองผู้บุริโภค	 ทำาให้พื�นที�การเกษตร 
แลิะผลิผลิิตทางการเกษตรได้รับุรองมาตรฐานที�มีควัามหลิากหลิาย	 เช่น	 มาตรฐาน	 GAP	 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 IFOAM	มาตรฐาน	 
Organic	Thailand	แลิะมาตรฐาน	PGS
	 3)	การจััดการด้านการตลิาด	:	มีการบุริหารจััดการผลิผลิิตแลิะการตลิาด	โดยรวับุรวัมผลิผลิิตจัากสุมาชิกมาเข้ัาสูุ่กระบุวันการ 
คัดแยกแลิะบุรรจุั	โดยผ่านอาคารตัดแต่งแลิะบุรรจุัภัณฑ์์ผลิผลิิตการเกษตร	ที�ได้มาตรฐาน	เพื�อสุ่งขัายให้กับุบุริษัท	โรงพยาบุาลิ	โรงเรียน	 

แลิะตลิาดอื�นๆ	โดยวิัธี์การตกลิงซืั�อขัายโดยมีสัุญญาการสัุ�งซืั�อ	ทำาให้สุามารถวัางแผนการผลิิตแผนการจััดการได้อย่างมีประสิุทธิ์ภาพ

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 จััดตั�งเป็นเครือข่ัายวิัสุาหกิจัชุมชนผักแลิะผลิไม้นครปฐม	เพื�อสุ่งเสุริมควัามรู้ให้แก่สุมาชิกในการผลิิตพืชผักที�มีการรวับุรวัมผลิผลิิต 
ที�มีคุณภาพแลิะได้มาตรฐาน	 เพื�อการจัำาหน่าย	 แลิะแลิกเปลีิ�ยนเรียนรู้องค์ควัามรู้	 ข้ัอมูลิข่ัาวัสุารที�เป็นประโยชน์ในการประกอบุอาชีพ 
การเกษตร
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สำสำก. ท่ี่� 2



จัังหวััดริ�ชบุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 เริ�มทำาการเกษตรโดยการปลูิกพืช	เลีิ�ยงสัุตว์ั	ตามที�เกษตรกรทั�วัไปทำา	คือ	การซืั�ออาหารสัุตว์ั	ซืั�อปุ�ย	ซืั�อสุารเคมีกำาจััด 
โรคแลิะแมลิงศััตรูพืช	 ด้วัยระยะทางที�ห่างจัากแหลิ่งจัำาหน่าย	 ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ัายในการขันสุ่งต้นทุนการผลิิตจัึงค่อนข้ัางสูุง	 
ต่อมาได้เข้ัาร่วัมอบุรม	 หาควัามรู้เพิ�มเติม	 แลิะศึักษาดูงานตามที�ต่างๆ	 จึังนำาวิัธี์การลิดต้นทุนแลิะเพิ�มประสิุทธิ์ภาพการผลิิต 
จัากแหล่ิงศึักษาดูงานมาปรับุใช้กับุกระบุวันการผลิิตขัองตนเอง	 อาทิ	 การถนอมอาหารเพื�อให้สัุตว์ัเลีิ�ยงในช่วังที�อาหารขัาดแคลิน	

การนำามูลิสัุตว์ัมาทำาปุ�ยปรับุโครงสุร้างดิน	แลิะการทำานำ�าหมักเพื�อเป็นฮอร์โมนพืช	เป็นต้น

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ ก�ริปริะยุกต์ใช้ 
เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่
ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 มีการแสุวังหาควัามรู้	ศักึษาดงูาน	แลิะนำาวิัธี์การใหม	่ๆ 	 
มาปรับุใช้ในการทำาการเกษตรขัองตนเอง	เพื�อลิดต้นทุนการผลิิต	 
แลิะเพิ�มประสิุทธิ์ภาพในการปลิูกพืช	 เลีิ�ยงสัุตว์ั	 เช่น	 
การถนอมอาหารที�ใช้เลีิ�ยงสัุตว์ั	 โดยการนำาต้นกระถินมาเข้ัา
เครื�องสัุบุให้ลิะเอียดแลิ้วันำาไปอัดให้เป็นก้อนในถังพลิาสุติก 
ขันาด	120	ลิิตร	ปิดฝึาถังให้สุนิทจัะสุามารถเก็บุไว้ัได้นานเป็นปี	 
ใช้เลีิ�ยงแพะในช่วังฤดูแล้ิง	 มูลิแพะที�ได้จัะนำามาผสุมกับุ 

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นายศิริ	เกำตุจัันทร์	

วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 27	สิุงหาคม	พ.ศ.	2502

ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ประถมศึกำษาปีที�	6	

ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	160/1	หม่่ที�	3	ตำาบลัป่าหวิาย

	 	 อ่ำาเภอ่สุวินผึึ้�ง	จัังหวัิดราชบุรี	70180	

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9548	1964

ID Line 	 :		0895481964

เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

40 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



		 การเป็นวิัทยากรถ่ายทอดควัามรู้ด้านการทำาการเกษตรแบุบุผสุมผสุาน 
โดยไม่ใช้สุารเคมี	 พร้อมทั�งใช้สุถานที�ทำาการเกษตรขัองตนเองเป็นแหล่ิงเรียนรู้ 
ให้กับุเกษตรกรทั�วัไป	 แลิะเกษตรกรภายในชุมชนที�สุนใจัเข้ัามาศึักษาหาควัามรู้ 
แลิะนำาไปปฏิิบัุติตาม	

การัไมื่�ใช้สารัเคมีื่ในการัที่ำาการัเกษตรั เพ่�อไมื่�ก�อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ�งแวิดล้ัอมื่ ด้านสุขภาพของตนเองแลัะของผ้บ้ริัโภค 

 รัวิมื่ท้ัี่งต้องการัแบ�งปันควิามื่ร้ัแ้ลัะเป็นแหลั�งเรัยีึนร้ั้
 ให้กับเกษตรักรัทัี่�วิไป แลัะเกษตรักรัในชุมื่ชน 

เศัษซัากพืชทำาปุ�ยหมักไว้ัปรับุปรุงบุำารุงดินให้ร่วันซุัย	 สุ่วันแพะที�ตายนั�นจัะนำามาหมักในถังหมัก	 เพื�อนำานำ�าหมักที�ได้ผสุมนำ�า 
ฉีีดพ่นต้นพืชช่วัยการเจัริญเติบุโตขัองดอก	ผลิ	ได้เป็นอย่างดี	แลิะบุริเวัณโดยรอบุบุ่อเลีิ�ยงปลิาปลูิกต้นกระดุมทองใช้เป็นอาหารปลิา 

ช่วัยลิดค่าใช้จ่ัายในการซืั�ออาหารเลีิ�ยงปลิา 

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
 1)	กระบวนการผลิิต	 :	 ไม่ใช้สุารเคมีในการทำาการเกษตร	 ปลูิกพืชเลีิ�ยงสัุตว์ัในรูปแบุบุเกษตรผสุมผสุานโดยที� 
กิจักรรมต่างๆ	ในกระบุวันการผลิิตมีการเกื�อกูลิประโยชน์ต่อกัน	ใช้สุารชีวัภัณฑ์์ในการกำาจััดศััตรูพืช	เช่น	เชื�อราไตรโคเดอร์มา	 
เชื�อราบิุวัเวัอร์เรีย	 พืชสุมุนไพร	 ใช้ปุ�ยคอก	 ปุ�ยหมักปรับุปรุงบุำารุงดิน	 แลิะเร่งการเจัริญเติบุโตขัองพืชโดยใช้นำ�าหมักชีวัภาพ 
ที�ได้จัากซัากพืช	ซัากสัุตว์ั	ภายในแปลิงขัองตนเอง	
	 2)	 การจััดการผลิผลิิตแลิะการตลิาด	 :	 ผลิผลิิตที�ได้จัะเป็นผลิผลิิตที�ปลิอดสุารเคมีเมื�อเก็บุผลิผลิิตแล้ิวัมีผู้บุริโภค 
ที�เป็นลูิกค้าประจัำา	หรือพ่อค้าแม่ค้า	ที�ต้องการผลิผลิิตที�ปลิอดภัยจัากสุารเคมีมารับุซืั�อถึงหน้าฟาร์ม	แลิะเก็บุผลิผลิิตบุางสุ่วันไว้ั	 

เพื�อแบุ่งปันให้กับุคนในชุมชนได้รับุประทานโดยไม่จัำาหน่าย	

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มริ่้ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเคริือ้ข้่�ย
		 เข้ัาร่วัมกิจักรรมต่างๆ	 ขัองหน่วัยงานราชการที�จััดให้มีการถ่ายทอดควัามรู้	 เพื�อนำาควัามรู้ที�ได้รับุมาพัฒนาตนเอง 
ในการประกอบุอาชีพการเกษตร	 แลิะถ่ายทอดต่อสูุ่เกษตรกรทั�วัไป	 จันได้รับุการแต่งตั�งให้เป็นผู้แทนขัองแต่ลิะหน่วัยงาน 
ในการปฏิิบัุติหน้าที�เป็น	 อาสุาสุมัครเกษตรหมู่บุ้าน	 เกษตรหมู่บุ้าน	 หมอดินอาสุา	 อาสุาสุมัครปศัุสัุตว์ั	 ครูบัุญชีอาสุา	 
ประมงอาสุา	แลิะอาสุาสุมัครสุาธ์ารณสุุขัประจัำาหมู่บุ้าน	เป็นต้น	

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ

41Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 2



จัังหวััดปริะจัวับุค่ร่ิขั้นัธ์ี

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ใช้ระบุบุ	 SCE	 PGS	 ทั�งระบุบุมาผลิิตแลิะปรับุปรุงหนุนเสุริมต่อยอด 
จัากภูมิปัญญาท้องถิ�น	มาปรับุใช้อย่างมีแบุบุแผนเข้ัาสุมัย

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 มีตลิาดเป้าหมาย	 กลุ่ิมเป้าหมายมีฐานข้ัอมูลิ	 ประวััติควัามเป็นมา	 
ใช้ระบุบุตลิาดนำาการผลิิต

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 การจััดเก็บุเมลิ็ดพันธ์ุ์	 กระบุวันการจััดการ 
บุริหาร	ไม่ใช้สุารเคมีใดๆทั�งสิุ�น	โดยกระจัายการแลิกเปลีิ�ยนเรียนรู้กันภายใน 
ชุมชน	ภายนอกชุมชน
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	นำาผลิผลิิตมาจััดการแปรรูป	สุร้างมูลิค่าเพิ�ม	 
คัดเลืิอกให้อยู่ในระดับุพรีเมี�ยม

ด้�นัข้้�วั

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นายนัทปรีชา	คำาทอ่ง	
วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 26	ธันวิาคม	พ.ศ.	2502
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรี	สุาขานิติศาสุตร์	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยราชภัฏเพชรบุรี
ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	147/1	หม่่ที�	3	ตำาบลัช้างแรกำ	
 	 อ่ำาเภอ่บางสุะพาน	จัังหวัิดประจัวิบคีรีขันธ์	77170 
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	9153	5788
Facebook		 :		นันทปรีชา	คำาทอ่ง
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

42 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 แลิกเปลีิ�ยนเรียนรู้	 ปรับุทุกข์ัสุุขัมิตร	 นำาประเด็นปัญหาที�เกิดขึั�นมา 
หาข้ัอสุรุปร่วัมกัน	 แลิะมีผลิสุำาเร็จัขัยายเครือข่ัายทั�ง	 8	 อำาเภอขัองจัังหวััด 
ประจัวับุคีรีขัันธ์์	แลิะในจัังหวััดอื�นๆ

เพ่�อสร้ัางแรังบนัดาลัใจให้กับพี�น้องเกษตรักรัแลัะคนรุั�นต�อไป 
 เพ่�อสร้ัางควิามื่ยัึ�งย่ึนแลัะมีื่ควิามื่สุขในการัใช้ชีวิิตในสังคมื่  

มีื่เกรัยีึติยึศ ศักดิ�ศรั ีรักั แลัะเช่�อมัื่�นในอาชีพเกษตรักรั

 3. การจััดการดา้นการตลิาด	: มหาวิัทยาลัิยเทคโนโลิยีพระจัอมเกล้ิาพระนครเหนือ 
ร่วัมออกแบุบุ	 พัฒนาบุรรจุัภัณฑ์์สิุนค้า	 แลิะมีการจัำาหน่ายผ่านช่องทางตลิาดระบุบุ 
ออนไลิน์	ภายในเครือข่ัาย	แลิะกลุ่ิมเป้าหมาย	ขัองผู้บุริโภคที�เป็นกลุ่ิมประจัำา	 ผลิผลิิต	 
ตามฤดูกาลิ	กิน	แบุ่งปัน	ขัาย

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พั 
และก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 จัากหลิายช่องทางในโลิกสุงัคมโซัเชียลิ	จัากองคก์รหน่วัยงานขัองรฐั	จัากสุถาบุนั 
การศัึกษาต่างๆ	 แลิะองค์กรเอกชน	 มีการประสุานงานกับุภาคีเครือข่ัายในจัังหวััด	 
แลิะภายในประเทศัตามหลัิกศัาสุตร์พระราชา

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ

43Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 2



จัังหวััดเพัชริบุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 พื�นที�ตำาบุลิสุามพระยา	 อำาเภอชะอำา	 จัังหวััดเพชรบุุรี	 เป็นพื�นที�นอกเขัตชลิประทาน	 ในพื�นที�มีนำ�าสุำาหรับุใช้ทำาการเกษตรน้อย	 
เกษตรกรผู้ทำานาจึังต้องมีสุระนำ�าสุำาหรับุการใช้ทำาการเกษตร	 ปัจัจุับัุนพื�นที�ทำาการเกษตรที�ดำาเนินการแบุ่งพื�นที�	 ประกอบุด้วัย	 ปลูิกข้ัาวั	 
ทั�งหมด	20	ไร่	เลีิ�ยงสุุกร	20	ตัวั	วััวัขุัน	4	ตัวั	สิุนค้าหลัิก	ข้ัาวัเจ้ัา	พื�นที�ปลูิก	20	ไร่	การปลูิกข้ัาวัใช้วิัธี์การหว่ัานข้ัาวั	มีการเพิ�มอินทรียวััตถุ 
ในดนิ	ไม่เผาฟางขัา้วั	เพื�อปรับุปรงุบุำารุงดิน	มีการนำาดินไปตรวัจัวัเิคราะหธ์์าตอุาหารในดนิ	ตรวัจัคา่	pH	ในดนิ	เพื�อใสุ่ปุ�ยตามคา่วิัเคราะหดิ์น	 
เป็นการลิดต้นทุนการผลิิต	ปริมาณผลิผลิิตที�ได้	14	ตันต่อ	20	ไร่ต่อรอบุการผลิิต

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การลิดต้นทุนการผลิิต	 โดยการลิดการใช้ปริมาณเมลิ็ดพันธ์ุ์ข้ัาวั	 จัากไร่ลิะ	 
30	กิโลิกรัม	ปรับุเปลีิ�ยนเป็น	ไม่เกินไร่ลิะ	20	กิโลิกรัม	แลิะใช้ฮอร์โมนที�ทำาเองในการลิด 
ต้นทุนการใช้สุารเคมี
 	 ใช้เครื�องจัักรกลิการเกษตรมาใช้ในกระบุวันการผลิิต	 เพื�อลิดต้นทุนการผลิิต	 
โดยเฉีพาะค่าแรงที�เพิ�มขึั�น	 เช่น	 ใช้รถไถขัองตนเองในการตีพื�นที�นาข้ัาวั	 เพื�อให้ได้พื�นที� 
ปลูิกข้ัาวัตามต้องการ	 ใช้เครื�องอัดฟางก้อน	 เพื�อลิดการเผาฟาง	 แลิะมีรายได้เพิ�มจัาก 
การจัำาหน่ายฟางก้อน

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นายศุภชัย	ทับแก้ำวิ	
วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 24	กุำมภาพันธ์	พ.ศ.	2521
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัธยมศึกำษาตอ่นปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 ศ่นย์กำารศึกำษานอ่กำระบบแลัะกำารศึกำษา
  ตามอั่ธยาศัย	(กำศน.)	หนอ่งหญ้าปล้ัอ่ง	(อุ่ดมวินา)
ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	54/24	หม่่ที�	2	ตำาบลัสุามพระยา	
	 	 อ่ำาเภอ่ชะอ่ำา	จัังหวัิดเพชรบุรี	76120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	4973	8253
ID Line 	 :		0849738253
Facebook		 :		เธอ่สุบายดี	เราก็ำสุบายใจั	ระ	ช้างแทง
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ด้�นัข้้�วั

44 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 มีการขัยายผลิควัามสุำาเร็จัขัองตนเองไปสูุ่ชุมชนการทำาเกษตรตามแนวัทาง 

เศัรษฐกิจัพอเพียง	 โดยปัจัจุับัุนได้	 ใช้พื�นที�เป็นแปลิงเรียนรู้ในการทำานาขัองกรมการข้ัาวั	 

ซึั�งพื�นที�ทำาการเกษตรอยูน่อกเขัตชลิประทาน	โดยเน้นให้เกษตรกรสุามารถทำาเมล็ิดพันธ์ุ์ข้ัาวั 

คุณภาพดีไว้ัใช้ปลูิกในรอบุต่อไป	 เป็นต้นแบุบุการทำาการเกษตรให้แก่พี�น้องในตำาบุลิ 

แลิะพื�นที�ใกล้ิเคียง	แลิะยงัเข้ัาร่วัมโครงการโคกหนองนาโมเดลิ	ขัองสุำานักงานพัฒนาชุมชน 

อำาเภอชะอำา	เพื�อในอนาคตได้มีพื�นที�สุวันผสุมผสุานต่อไป

ครัอบครัวัิมีื่การัปรับัเปลีั�ยึนชีวิิตตามื่หลัักเศรัษฐกิจพอเพียึง เรัิ�มื่จากการัปรับัปรุังพ้่นทีี่�  
ซึึ่�งเป็นพ้่นทีี่�นอกเขตชลัปรัะที่าน ไมื่�มีื่แหลั�งนำ้าสำาหรับัการัที่ำาการัเกษตรั จงึได้ขุดสรัะนำ้าไว้ิใช้

 สำาหรับัที่ำาการัเกษตรั ปล้ักขา้วิ พ่ชผกัสวินครัวัิไว้ิใช้ในครัวัิเรัอ่น ลัดรัายึจ�ายึ
ด้านปศุสัตวิ� มีื่การัเล้ีัยึงสุกรั แลัะวัิวิ ซึึ่�งสามื่ารัถผลิัตอาหารัแก�สุกรั เพ่�อลัดต้นทุี่นในการัเล้ีัยึง 

 แลัะการัเล้ีัยึงวัิวิปลั�อยึตามื่ธรัรัมื่ชาติช�วิยึลัดรัายึจ�ายึในครัวัิเรัอ่นได้เป็นอยึ�างมื่าก
นอกจากน้ียัึงช�วิยึเหล่ัอชาวิบา้น แลัะเกษตรักรัในพ้่นทีี่�ในการัอำานวิยึควิามื่สะดวิก เช�น การัปรับัปรุังที่ะเบยีึน

เกษตรักรั การัแจง้ขอ้ม้ื่ลัภัยึธรัรัมื่ชาติ การัปรัะสานหน�วิยึงานต�างๆ ทีี่�เกี�ยึวิขอ้ง 
“ดำาเนินการัที่ำาการัเกษตรัตามื่แนวิที่างเศรัษฐกิจพอเพียึง แลัะช�วิยึเหล่ัอชาวิบา้นสุดควิามื่สามื่ารัถทุี่กคน”

 	 ใช้เทคโนโลิยีในการดูสุภาพอากาศั	เช่น	Recult	เพื�อตรวัจัดูสุภาพอากาศัก่อนการทำานา	 
ลิดควัามเสีุ�ยงแลิะควัามเสีุยหายจัากภัยธ์รรมชาติในการทำานา	 แลิะมีการใช้แอปพลิิเคชั�นต่างๆ	 
ในการอำานวัยควัามสุะดวักให้แก่เกษตรกรในพื�นที�	เช่น	แอปพลิิเคชั�นมะลิิซ้ัอน	Farmbook

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	มีการวัางแผนการปฏิิบัุติงานเป็นรายวััน	รายเดือน	รายปี	โดยการลิด 
ต้นทุนการผลิิต	มีกระบุวันการผลิิตที�คำานึงถึงสิุ�งแวัดล้ิอม	ทำาให้สิุ�งแวัดล้ิอมดีขึั�น	ไม่เผาตอซัังข้ัาวั
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	มีการใช้ควัามรู้จัากการที�ศึักษาจัากแหล่ิงต่างๆ	หรือผู้รู้	ในการแก้ไขั 
ปัญหา	แลิะพัฒนาการทำาการผลิิตให้เกิดประสิุทธิ์ภาพ	แลิะควัามรู้ที�นำาไปใช้	คนในครัวัเรือนต้องรับุรู้ 
แลิะยอมรับุในการนำาไปใช้ด้วัย	 จึังสุามารถนำาควัามรู้ที�เรามีไปถ่ายทอดกับุคนในชุมชน	 แลิะคนที� 
ทำานาอื�นๆ	ได้
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : เพิ�มช่องทางการจัำาหน่าย	จัากท่าข้ัาวั	-	 โรงสีุ	จัะเพิ�มเติมเป็น	 
ขัายข้ัาวัเองในตลิาด	ข้ัาวันำามาบุริโภคในครัวัเรือน	แบุ่งขัายข้ัาวัเปลืิอกให้กับุโรงสีุ	ช่วัยทำาให้ลิดต้นทุน 
การผลิิตได้เป็นอย่างมาก

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 ในการทำาการเกษตรต้องเป็นผู้ใฝ่ึ รู้	 ศึักษาลิงมือทำาด้วัยตนเอง	 ยอมรับุควัามรู้จัาก 
หน่วัยงานต่างๆ	 เพื�อรับุควัามรู้ไปพัฒนาตนเองจัากหน่วัยงานต่างๆ	 เช่น	 ศึักษาหาควัามรู้จัาก 
ศูันย์ศึักษาการพัฒนาห้วัยทรายอันเนื�องมาจัากพระราชดำาริ	ตำาบุลิสุามพระยา	อำาเภอชะอำา	 
จัังหวััดเพชรบุุรี	แลิะเข้ัาร่วัมโครงการ	กิจักรรมต่างๆ	ที�หน่วัยงานจััด	เช่น	สุำานักงานเกษตร 
อำาเภอชะอำา	สุำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอชะอำา	กศัน.อำาเภอชะอำา	มหาวิัทยาลัิยศิัลิปากร	 
วิัทยาเขัตสุารสุนเทศัเพชรบุุรี	 แลิะหน่วัยงานต่างๆ	 รวัมทั�งศึักษาหาควัามรู้จัากหนังสืุอ	 
แลิะอินเทอร์เน็ต

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดสุำพัริริณ์บุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ปัจัจุับัุนการทำานา	 มีการนำาเทคโนโลิยี	 นวััตกรรมสุมัยใหม่มาปรับุใช้โดยลิดการทำาลิายสิุ�งแวัดล้ิอม	แลิะสุุขัภาพตนเองมากที�สุุด	 
เริ�มตั�งแต่มีการวัางแผนการผลิิตขั้าวั	 เตรียมดินโดยใช้เลิเซัอร์มาปรับุพื�นที�ให้สุมำ�าเสุมอ	 (Land	 leveling)	 ตรวัจัวัิเคราะห์ดินแลิะใสุ่ปุ�ย 
ตามคา่วิัเคราะหดิ์น	ใช้สุารชวีัภัณฑ์์	เช่น	นำาเชื�อราไตรโครเดอรม่์า	มาแช่เมล็ิดพันธ์ุ์ข้ัาวัก่อนปลูิก	แลิะเชื�อราบิุวัเวัอเรียมาป้องกันกำาจััดโรคแมลิง	 
มีการใช้ระบุบุ“เปียกสุลัิบุแห้ง	แกล้ิงข้ัาวั”	มาช่วัยในการเจัริญเติบุโต	แลิะบุำารุงรักษาต้นข้ัาวัให้เจัริญเติบุโตด้วัยนำ�าหมัก	ฮอร์โมน	
	 การดำาเนินกิจักรรมดังกล่ิาวัให้สุำาเร็จันั�น	มาจัากการที�ตนเองมีการถ่ายทอดควัามรู้	 
ปฏิิบัุติให้เกษตรกรหรือผู้ที�สุนใจัได้เห็นจัริงๆ	 จึังสุ่งผลิให้เกิดการยอมรับุจัากคนในชุมชน	 
รวัมทั�งมีการนำาควัามรู้ที�ได้ไปปฏิิบัุติตามแลิะบุอกต่อให้เป็นที�รับุรู้ในวังกว้ัาง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
  การลิดต้นทุนการผลิิต	เกษตรกรสุามารถลิดต้นทุนการผลิิตเหลืิอ	2,167	บุาทต่อไร่	
เมื�อเทียบุกับุต้นทุนการผลิิตขัองเกษตรกรก่อนนำาเทคโนโลิยีมาปรับุใช้	 5,270	 บุาทต่อไร่	 
ลิดลิง	3,103	บุาท	แลิะลิดอัตราการใช้เมล็ิดพันธ์ุ์จัาก	30	กิโลิกรัมต่อไร่	เหลืิอ	15	กิโลิกรัมต่อไร่	

ด้�นัก�ริลดต้นัทีุ่นัก�ริผลิต (ข้้�วั)

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นางสุาวิสุวิณีีย์	โพธิ�รัง	
วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 11	มีนาคม	พ.ศ.	2521
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัธยมศึกำษาตอ่นปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 ศ่นย์กำารศึกำษานอ่กำระบบแลัะกำารศึกำษา
  ตามอั่ธยาศัย	(กำศน.)	อ่ำาเภอ่เดิมบางนางบวิช
ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	77	หม่่ที�	4	ตำาบลัเดิมบาง
	 	 อ่ำาเภอ่เดิมบางนางบวิช	จัังหวัิดสุุพรรณีบุรี	72120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	6805	5479
E- mail 	 :		sawaneephorang217@gmail.com
ID Line 	 :		0868055479
Facebook		 :		สุวิณีีย์	โพธิ�รัง
Facebook Fanpage	:	แปลังข้าวิคุณีติ�กำ
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2559

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

46 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 		 เป็นวิัทยากรบุรรยายเกี�ยวักับุการใช้สุารชีวัภัณฑ์์/การผลิิตข้ัาวัครบุวังจัร
 		 เป็น	Smart	Farmer	ต้นแบุบุ	ด้านการลิดต้นทุนการผลิิต	ขัองกรมการข้ัาวั
 		 เป็นตัวัแทนประเทศัไทยในการประชาสัุมพันธ์์โครงการขัอง	GIZ
 	 ถ่ายทอดควัามรู้เกี�ยวักับุการทำานาผ่านทางสืุ�อ	Online
 		 เป็นตัวัอย่างหรือต้นแบุบุในการทำาให้เป็นแลิะลิงมือปฏิิบัุติจัริง	

	  พัฒนาอาชีพการัเกษตรัให้ดียิึ�งขึน้ มีื่ควิามื่มัื่�งคงแลัะยัึ�งย่ึน

	  ภาคภ้มิื่ใจในตนเอง แลัะอาชีพการัเกษตรัของตนเอง

	  การัแบ�งปันองค�ควิามื่ร้ั ้แลัะแลักเปลีั�ยึนเรัยีึนร้ักั้บผ้้ทีี่�สนใจ

	  การัปล้ักจติสำานึกในการัที่ำาอาชีพการัเกษตรั

	  สรัา้งช่�อเสียึงให้กับชุมื่ชนบา้นที่�าเตียึน อำาเภอเดิมื่บางนางบวิช

 	 การเพิ�มผลิผลิิต	 เกษตรกรสุามารถเพิ�มผลิิตจัาก	 
700	–	800	กิโลิกรัมต่อไร่	เป็น	900	–	1,000	กโิลิกรัมต่อไร่	ซึั�งเพิ�มขึั�น 
จัากเดิม	100	–	200	กิโลิกรัมต่อไร่
 	 การพัฒนาคุณภาพผลิผลิิต	 ได้นำาระบุบุการรับุรอง 
มาตรฐานการปฏิิบัุติทางการเกษตรที�ดี	 (GAP)	 แลิะการผลิิต 
ข้ัาวัปลิอดภัยมาใช้

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1)	 กระบวนการผลิิต:	
  	 มีการวัางแผนการผลิิตตั�งแต่ก่อนเริ�มการเพาะปลูิก	โดยมีการนำาเลิเซัอร์	(Land	leveling)	 
มาใช้ในการปรับุระดับุพื�นที�นาให้สุมำ�าเสุมอ	
  		มีการตรวัจัวิัเคราะห์ดิน	แลิะใสุ่ปุ�ยตามค่าวิัเคราะห์ดิน
  		มีการใช้ปุ�ยเคมี	 นำ�าหมัก	 แลิะฮอร์โมนเร่งด่วัน	 ที�มีการปรับุสูุตรแลิะนำามาใช้ให้ 
เหมาะสุมกับุพื�นที�นาตนเอง
   		ใช้สุารชีวัภัณฑ์์	(เชื�อราไตรโคเดอร์ม่า	เชื�อราบิุวัเวัอเรีย	เชื�อราเมตาไรเซีัยม)	ช่วัยในการ 
ป้องกันกำาจััดโรคแลิะแมลิงศััตรูพืช
	 2)	 การจััดการผลิผลิิต:	มีการจััดการผลิผลิิต	2	แบุบุ	ได้แก่
  	 เก็บุเมล็ิดไว้ัทำาพันธ์ุ์เอง	
  	 ขัายข้ัาวัสุดผ่านทางบุริษัท	ข้ัาวั	ซีั.พี.	จัำากัด	แลิะโรงสีุ
	 3)		การจััดการด้านการตลิาด:	 มีการวัางแผนการบุริหารจััดการตลิาด	 ตั�งแต่ก่อนเริ�ม 
การเพาะปลูิก	ทั�งในด้านการเลืิอกพื�นที�	การเก็บุเมล็ิดพันธ์ุ์	แลิะการจัำาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 นางสุาวัสุวัณีย์	โพธิ์�รัง	เป็นผู้ใฝ่ึรู้ศึักษาในเรื�องที�สุนใจั	ค้นคว้ัาหาข้ัอมูลิจัากการอบุรม	ศึักษาดูงาน	การแลิกเปลีิ�ยนเรียนรู้กับุผู้ที�เชี�ยวัชาญ 
หรือสุนใจั	 รวัมทั�งมีสุ่วันร่วัมในการขัับุเคลืิ�อนการทำางานรวัมกับุศูันย์จััดการศััตรูพืชชุมชน	 (ศัจัช.)	 ศูันย์จััดการดินปุ�ยชุมชน	 (ศัดปช.)	 
แปลิงใหญ่	ศูันย์ข้ัาวัชุมชน	แลิะบุริษัท	ข้ัาวั	ซีั.พี.	จัำากัด

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดก�ญจันับุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 การปรับุปรุงดินโดยใช้ปุ�ยหมักจัากต้นข้ัาวัโพด	เพื�อลิดต้นทุนการผลิิต	รวัมถึงใช้นำ�าหมักชีวัภาพ	ทำาให้สุามารถ 
ลิดต้นทุนการผลิิตจัากปุ�ยเคมีลิงได้
 	 วัางแผนระยะเวัลิาการใสุ่ปุ�ยในช่วังที�เหมาะสุมต่อระยะการในการเจัริญเติบุโต	เพื�อให้อ้อยสุามารถนำาปุ�ยไปใช้ 
ในการเจัริญเติบุโตได้อย่างเต็มประสิุทธิ์ภาพ	
 	 ให้ควัามสุำาคัญต่อการบุริหารจััดการนำ�าที�ดี	 เพราะนำ�าคือปัจัจััยที�สุำาคัญต่อการเจัริญเติบุโตขัองอ้อย	 
แปลิงที�มีนำ�าน้อยจัะแก้ไขัปัญหาโดยการใช้ระบุบุนำ�าหยด
 	 ดูแลิแปลิงไม่ให้มีวััชพืช	โดยใช้รถไถเล็ิกปั�นระหว่ัางร่อง	เพื�อกำาจััดวััชพืช
 	 ใช้หางพ่วังรถไถเล็ิกในการฉีีดพ่นสุารเคมี	 แลิะหางพ่วังนี�สุามารถใช้เก็บุสุายนำ�าหยดได้ด้วัย	 เพื�ออำานวัย 
ควัามสุะดวักในการทำางาน	แลิะลิดการใช้แรงงาน
 	 คิดดัดแปลิงเครื�องมืออุปกรณ์ใช้เอง	 เช่น	 หางระเบิุดดินดาน	 หางกลิบุร่องอ้อย	 รถไถเล็ิกแบุบุ	 ห้าเขีั�ยวั	 
ถ้าใสุ่ปีกจัะใช้กลิบุร่องอ้อย	 เพื�อให้ดินเข้ัาโคนอ้อย	 ถ้าถอดปีกออกจัะใช้สุำาหรับุระเบิุดดินดานแลิะพรวันดิน	 ในร่องอ้อย	 
ทำาให้การจััดการแปลิงมีควัามสุะดวักแลิะลิดต้นทุนการผลิิต

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 มีการปรับุปรุงดินโดยใช้ปุ�ยหมักจัากต้นข้ัาวัโพด	นำ�าหมักชีวัภาพ	ทำาให้สุามารถลิดต้นทุนการผลิิตจัากปุ�ยเคมีลิงได้	
 	 มีการปลูิกปอเทือง	 โดยทำาการปลูิกระหว่ัางร่องอ้อย	 แลิะไถกลิบุเป็นปุ�ยพืชสุด	 เพื�อปรับุปรุงโครงสุร้างขัองดิน	 แลิะเพิ�มควัามอุดมสุมบูุรณ์ให้ดิน 
เหมาะแก่การปลูิกพืช
 	 ปรับุระยะห่างร่องปลูิกอ้อยจัากเดิมปลูิก	 30	 เซันติเมตร	 ให้กว้ัางขึั�นเป็น	 40	 เซันติเมตร	 ให้อ้อยสุามารถแตกกอได้ดีขึั�น	 แลิะสุามารถใช้เครื�องจัักร 
ขันาดเล็ิกเข้ัาทำางานในไร่อ้อยได้	ช่วัยให้อ้อยเจัริญเติบุโตได้ดี	เพราะได้รับุแสุงแดดแลิะอาหารเต็มที�	ช่วัยประหยัดท่อนพันธ์ุ์	แลิะได้ผลิผลิิตเพิ�มขึั�นประมาณ	20	%

ด้�นัพืัชไริ่ (อ้้อ้ยโริงง�นั)

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นายมาโนช	แย้มช่�น	
วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 21	กำรกำฎาคม	พ.ศ.	2516
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัธยมศึกำษาตอ่นปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 ศ่นย์กำารศึกำษานอ่กำระบบแลัะกำารศึกำษา
  ตามอั่ธยาศัย	(กำศน.)
ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	152/2	หม่่ที�	3	ตำาบลัวัิงเย็น	
	 	 อ่ำาเภอ่เม่อ่งกำาญจันบุรี	จัังหวัิดกำาญจันบุรี	71000	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1005	0101
ID Line 	 :		manoch_2516
Facebook		 :		มาโนช	แย้มช่�น
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

48 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 มีการใช้ระบุบุนำ�าหยดในบุางแปลิงที�นำ�าไม่เพียงพอ	 ทำาให้ลิดปัญหาเรื�องวััชพืชแลิะทำาให้อ้อยเจัริญเติบุโต 
ได้ผลิผลิิตเพิ�มมากขึั�น
 	 เน้นการผลิิตที�ไม่ก่อให้เกิดมลิพิษต่อสิุ�งแวัดล้ิอมแลิะช่วัยลิดสุภาวัะโลิกร้อน	 ใช้รถตัดอ้อยแทนแรงงานคน 
ทำาให้ลิดการเผาใบุอ้อย
 	 มีการทำาแผนการผลิิตอย่างมีระบุบุ	 โดยวัางแผนระยะเวัลิาการผลิิต	 การเก็บุเกี�ยวัผลิผลิิตให้เหมาะสุม 
ต่อควัามต้องการขัองตลิาด
 	 วัางแผนการผลิิต	 โดยการปลูิกอ้อยจัากเดิมปลูิกอ้อยข้ัามฤดูแล้ิง	 เปลีิ�ยนช่วังระยะเวัลิาเป็นปลูิกในช่วังเดือน 
เมษายน	 -	 เดือนมิถุนายน	 การปลูิกช่วังนี�	 พบุว่ัาอ้อยจัะมีโรคแลิะแมลิงรบุกวันลิดลิง	 ไม่เกิดการชะงักการเจัริญเติบุโต	 
เนื�องจัากขัาดนำ�าแลิะการยืดขัองข้ัออ้อยมีควัามสุมำ�าเสุมอ	การเจัริญเติบุโตมีคุณภาพ	ได้ผลิผลิิตแลิะควัามหวัานสูุง
 	 การเก็บุเกี�ยวัผลิผลิิต	 ตัดอ้อยด้วัยรถตัด	 สุามารถตัดอ้อยสุดได้รวัดเร็วั	 สุ่งโรงงานได้ทันเวัลิา	 รวัมถึงใบุอ้อย 
คลุิมดินหลัิงจัากตัด	 ช่วัยเก็บุควัามชื�นในดินได้ดี	 อ้อยตองอกดีสุมำ�าเสุมอ	 อีกทั�งเป็นการแก้ไขัปัญหาเรื�องการขัาดแคลิน 
แรงงานตัดอ้อย	 ซึั�งปัจัจุับัุนแรงงานมีค่าแรงสูุง	 เพื�อเป็นการลิดการเผาใบุอ้อยก่อนการตัดซึั�งเป็นการช่วัยลิดมลิพิษ 
แลิะช่วัยลิดสุภาวัะโลิกร้อนอีกด้วัย

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1)	 กระบวนการผลิิต	:	
  	 มีการปรับุปรุงบุำารุงดิน	โดยการใช้ปุ�ยหมัก	นำ�าหมักชีวัภาพ	การใช้ปุ�ยพืชสุด	ก่อนการปลูิกพืชเสุมอ
  	 ปรับุระยะห่างขัองร่องอ้อย	เพื�อให้สุามารถใช้เครื�องจัักรเข้ัาทำางานได้	ลิดการใช้แรงงาน	แลิะเร่งการแตกกอ	 
เพิ�มผลิผลิิต
  	 เน้นการใช้เครื�องจัักรทำางานในทุกขัั�นตอน	 เพื�อลิดค่าจ้ัางแรงงาน	 แลิะเพิ�มประสิุทธิ์ภาพการผลิิตตั�งแต่ 
ขัั�นตอนการเตรียมแปลิง	จันถึงขัั�นตอนการเก็บุเกี�ยวั
	 2)	 การจััดการผลิผลิิต	:	
  	 มีการวัางแผนการผลิิต	 โดยการเก็บุข้ัอมูลิในรอบุการผลิิตที�ผ่านมามาปรับุใช้ในการวัางแผนการผลิิต 
ในรอบุการผลิิตถัดไป	
  	 ใช้เครื�องจัักรในการตัดอ้อย	แลิะตัดอ้อยสุด	เพื�อเพิ�มราคา	ลิดการเผา	ลิดปัญหาสิุ�งแวัดล้ิอม
	 3)	 การจััดการด้านการตลิาด	:	
  	 ตัดอ้อยสุดทั�งหมด	เพื�อเพิ�มมูลิค่าสิุนค้า

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 	 เข้ัาร่วัมกิจักรรมขัองหน่วัยงานต่างๆอย่างสุมำ�าเสุมอ	 เพื�อพัฒนาศัักยภาพขัองตนเอง	 แลิะเกิดการเชื�อมโยง 
เครือข่ัายระหว่ัางกลุ่ิมเกษตรกรในพื�นที�แลิะชุมชนใกล้ิเคียง

	 ในฐานะเกษตรกรผู้นำา	 เมื�อเกษตรกรรายอื�นมีปัญหา	 ก็จัะช่วัยแนะนำาแลิะช่วัยแก้ปัญหา	 
โดยเฉีพาะสุมาชิก	 ในกลุ่ิมโควัตาอ้อยจัะคอยสุ่งเสุริมให้คำาแนะนำาในการวัางแผนการผลิิต	 วิัธี์การ 
เทคโนโลิยีการผลิิต	การดูแลิรักษาแลิะการเก็บุเกี�ยวั	โดยเน้นการลิดการเผาโดยการใช้รถตัดแทน	เป็นตัวัอยา่ง 
ในการปลูิกผักปลิอดภัย	 (ผักกางมุ้ง)	 สุ่งเสุริมให้สุมาชิกในหมู่บุ้านปลูิกผักปลิอดภัยไว้ับุริโภคแลิะจัำาหน่าย	 
ลิดรายจ่ัายเพิ�มรายได้ในครัวัเรือน	ปัจัจุับัุนมีเกษตรกรปฏิิบัุติตามแลิะสุามารถเพิ�มประสิุทธิ์ภาพการผลิิตอ้อย 
ได้เพิ�มขึั�น	มีรายได้เพิ�มมากขึั�น

นายึมื่าโนช แย้ึมื่ช่�น มีื่แนวิคิดการัที่ำาไรั�อ้อยึให้มีื่คุณภาพทีี่�ดีแลัะมีื่ควิามื่ยัึ�งย่ึน โดยึดัดแปลังเครั่�องจกัรักลัด้วิยึตนเอง
 เขา้มื่าที่ำางาน เพ่�อที่ดแที่นแรังงานทีี่�ขาดแคลัน นำาเที่คโนโลัยีึเขา้มื่าใช้ เพ่�อลัดต้นทุี่นแลัะเพิ�มื่ผลัผลิัต 

 รักัษาควิามื่อุดมื่สมื่บ้รัณ�ของดินอย้ึ�เสมื่อ ให้ควิามื่สำาคัญกับการัจดัการับรัหิารันำ้า แปลังทีี่�มีื่นำ้าน้อยึจะแก้ไขปัญหา
 โดยึการัที่ำาเป็นแปลังรัะบบนำ้าหยึด การัเก็บเกี�ยึวิผลัผลิัตโดยึการัใช้รัถตัดสามื่ารัถตัดอ้อยึสดได้รัวิดเรัว็ิ 

 เพิ�มื่ม้ื่ลัค�าจากการัขายึอ้อยึสด รัวิมื่ถึงใบอ้อยึคลุัมื่ดินหลัังจากตัดช�วิยึเก็บควิามื่ช้่นในดินได้ดี 
 นอกจากน้ันยัึงได้คิดดัดแปลังเครั่�องม่ื่ออุปกรัณ�มื่าใช้ในแปลังที่ำาให้การัจดัการัแปลังมีื่ควิามื่สะดวิกแลัะลัดต้นทุี่นการัผลิัต

 เน้นการัผลิัตทีี่�ไมื่�ก�อให้เกิดมื่ลัพิษต�อสิ�งแวิดล้ัอมื่แลัะช�วิยึลัดสภาวิะโลักรัอ้น โดยึการัลัดการัเผาใบอ้อยึก�อนการัตัด 
ซึึ่�งมีื่การัใช้รัถตัดอ้อยึแที่นแรังงานคน ใช้รัถปั� นหญ้า เพ่�อกำาจดัวัิชพ่ชแที่นการัใช้สารัเคมีื่ 

 แลัะจะใช้สารัเคมีื่เที่�าทีี่�จำาเป็น เม่ื่�อมีื่การัจดัการัทีี่�ดีที่ำาให้ลัดปัญหาแมื่ลังศัตร้ัพ่ชรับกวินได้

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดสำมุที่ริสำงคริ�ม

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การใช้ปุ�ยเคมีตามค่าวิัเคราะห์ดิน	เป็นการใช้ปุ�ยเคมีเท่าที�จัำาเป็นตามควัามต้องการขัองมะพร้าวัอ่อน	โดยต้องมี 
การตรวัจัวิัเคราะห์ควัามอุดมสุมบูุรณ์ขัองดินก่อนการใสุ่ปุ�ย	 ทั�งนี�การใช้ปุ�ยเคมีตามค่าวิัเคราะห์ดินนั�นสุามารถ 
เพิ�มปริมาณแลิะคณุภาพผลิผลิิต	ในขัณะเดยีวักันสุามารถ 
ลิดต้นทุนการใช้ปุ�ยเคมี

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้ 
เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิต 
ให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การทำานำ�าหมักจัากเศัษอาหารไว้ัใช้เอง	 เพื�อกำาจััด 
ขัองเหลิือทิ�งในครัวัเรือนแลิะลิดต้นทุนการผลิิต	 อีกทั�ง 
ยังช่วัยให้พืชเจัริญเติบุโตได้ดี	 ช่วัยเพิ�มจุัลิินทรีย์ในดิน	 
ช่วัยย่อยสุลิายอินทรียวััตถุให้กลิายเป็นปุ�ยสุำาหรับุพืช	 
ทำาให้ดินร่วันซุัยแลิะพัฒนาการเจัริญเติบุโตขัองพืช

ด้�นัมะพัร้ิ�วัอ่้อ้นั

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นางทิพผึ้ดี	จัำารัสุศรี	

วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 20	พฤศจิักำายน	พ.ศ.	2501

ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ประกำาศนียบัตรวิิชาชีพกำารศึกำษาชั�นสุ่ง	(ปวิสุ.)

สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 วิิทยาลััยจัอ่มบึงราชบุรี

ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	18	หม่่ที�	2	ตำาบลัจัอ่มปลัวิกำ	อ่ำาเภอ่บางคนที

		 	 จัังหวัิดสุมุทรสุงคราม	75120	

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	4331	9783

เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

50 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 หลัิงจัากประสุบุควัามสุำาเร็จัในการประกอบุอาชีพการเกษตร	 ได้มีการขัยายผลิไปยังเกษตรกรรายอื�นๆ	 
รวัมทั�งบุุคคลิที�สุนใจั	โดยการถ่ายทอดควัามรู้จัากการใช้ประสุบุการณ์แลิะวิัชาการที�ตนเองได้ปฏิิบัุติจัริง	ซึั�งเป็นปัจัจััย 
สุ่งผลิให้ประสุบุควัามสุำาเร็จัในอาชีพการเกษตร	แลิะเป็นสุถานที�ศึักษาดูงานด้านการปลูิกมะพร้าวัอ่อนครบุวังจัร

ที่ำาการัเกษตรัโดยึยึึดหลัักเศรัษฐกิจพอเพียึง สามื่ารัถพึ�งพาตนเองได้  
ผลัผลิัตมีื่ควิามื่ปลัอดภัยึท้ัี่งกับตนเอง แลัะผ้บ้ริัโภค

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	มีมาตรฐาน	GAP	(Good	Agricultural	Practices)	หรือการปฏิิบัุติทางการเกษตรที�ดี
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ขัายให้พ่อค้าสุ่งที�มารับุถึงสุวัน
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : เพิ�มประสุิทธิ์ภาพการผลิิตด้วัยการทำาให้ได้ผลิผลิิตสุมำ�าเสุมอตลิอดทั�งปี	 
เพราะตลิาดยงัมีควัามต้องการที�สูุง	จึังทำาให้เกษตรกรนิยมปลูิกมากขึั�น	แลิะราคาผลิผลิิตถูกกำาหนดโดยพ่อค้าคนกลิาง

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 เข้ัาร่วัมอบุรมโครงการ/กิจักรรมต่างๆ	 ที�ทางหน่วัยงานราชการ	 หรือหน่วัยงานต่างๆ	 จััดให้	 เพื�อนำาควัามรู้ 
ที�ได้รับุมาพัฒนาอาชีพ	ขัองตนเอง	เช่น	
 	 โครงการระบุบุสุ่งเสุริมการเกษตรแบุบุแปลิงใหญ่	ปี	2563
 	 โครงการพัฒนางานสุ่งเสุริมการเกษตรเชิงพื�นที�	ปี	2563
 	 โครงการระบุบุสุ่งเสุริมการเกษตรแบุบุแปลิงใหญ่	ปี	2564

51Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 2



จัังหวััดสำมุที่ริสำ�คริ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอ้ม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 เน้นการดูแลิ	ตรวัจั	สุำารวัจัแปลิงดว้ัยตนเอง	มากกวัา่การใช้เทคโนโลิยทีดแทน	 
เนื�องจัากการใช้	ประสุบุการณ์แก้ปัญหาต่างๆ	ต้องลิงไปเข้ัาใจัในพื�นที�
 	 มีการพัฒนาสุายพันธ์ุ์ใหม่	จัำานวัน	2	สุายพันธ์ุ์	ได้แก่	สุายพันธ์ุ์	Dream	Pink	 
มีกลีิบุดอกขัาวัอมชมพู/ชมพูอ่อน	 แลิะสุายพันธ์ุ์	 Lovely	 Pink	 มีกลีิบุดอกสีุอมชมพู 
ขัอบุระบุายขัาวั	กลีิบุแลิะก้านช่อมีควัามแข็ังแรงเหมาะใช้ทำาบูุเก้	แลิะมีการอนุรักษ์กล้ิวัยไม้ 
สุายพันธ์ุ์ดี	เพื�อพัฒนาสุายพันธ์ุ์ใหม่ๆ	เพิ�มขึั�น
 	 นำาเทคโนโลิยีชีวัภาพ	 ปุ�ยนำ�าหมักอินทรีย์มาใช้ในการผลิิต	 เพื�อการผลิิต 
ที�ปลิอดภัย
 	 การนำาอิฐบุล็ิอกทดแทนกาบุมะพร้าวั	 ซึั�งวััสุดุจัะคงทนกว่ัา	 ลิดปัญหาขัยะ 
จัากกาบุมะพร้าวั
 	 มีการพัฒนาโรงเรือนกล้ิวัยไม้อย่างต่อเนื�อง	 จัากเดิมทำาด้วัยไม้บุงกับุไม้ไผ่ 
มุงด้วัยทางมะพร้าวั	 ปัจัจุับัุนโรงเรือนทำาด้วัยเสุาคอนกรีต	 มีโต๊ะปลูิก	 แลิะมุงหลัิงคา 
ด้วัยสุแลินพลิาสุติก

ด้�นัไม้ดอ้ก

ชื�อ้-นั�มสำกุล :	 นายยงยุทธ	ศรีจิันดา	
วัันั เดือ้นั ปีเกิด :	 17	พฤศจิักำายน	พ.ศ.		2511
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรี	คณีะบริหารธุรกิำจับัณีฑิิต	
	 	 สุาขากำารจััดกำาร	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยราชภัฏสุวินดุสิุต	
ท่ี่�อ้ย่่ :	 เลัขที�	32	หม่่ที�	5	ตำาบลัหนอ่งนกำไข่	
	 	 อ่ำาเภอ่กำระทุ่มแบน	จัังหวัิดสุมุทรสุาคร	74110	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1694	2775
Facebook		 :		Dream	Flower	International
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อ้ง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อ้ม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริข้อ้ง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

52 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอ้ก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การนำาระบุบุนำ�าแบุบุสุปริงเกอร์เปิดวัันเว้ันวััน	มาใช้ในการผลิิต
 	 การใช้เครื�องอิเล็ิกทรอนกิส์ุในการผสุมปุ�ย	แลิะนำ�ายายดือายขุัองดอกกลิว้ัยไม้
 	 การใช้ห้องอุณหภูมิตำ�าในการชะลิอการบุานขัองดอกแลิะลิดการคายนำ�า 
ขัองดอกกล้ิวัยไม้ก่อนบุรรจุั
 	 คิดค้นกระบุอกดูดนำ�าที�สุามารถลิดการสูุญเสีุยขัองนำ�ายา
 	 การพัฒนาด้านการขันสุ่งผลิผลิิต	 (Logistic)	 มีระบุบุขันสุ่งควับุคุมอุณหภูมิ	 
15	องศัาเซัลิเซีัยสุ	มีระบุบุ	GPS	สุามารถตรวัจัสุอบุเสุ้นทางแลิะมีแถบุวััดอุณหภูมิ	สุามารถ 
ตรวัจัสุอบุอุณหภูมิได้ตลิอดช่วังเวัลิาที�ขันสุ่งสิุนค้าจันถึงปลิายทาง

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 มีการใช้พันธ์ุ์ที�เหมาะสุมแลิะเป็นที�ต้องการขัองตลิาด	 
ใช้วััสุดุปลูิก	 ระยะปลูิกให้มีควัามเหมาะสุมกับุพันธ์ุ์	 เพื�อลิดต้นทุนแลิะเพิ�มผลิผลิิต	 
มีการผลิิตที�ได้มาตรฐาน	 GAP	 (Good	 Agricultural	 Practices)	 มีการดูแลิรักษา 
ที�เหมาะสุมถูกต้องตามหลิักวิัชาการ	 มีการจััดการหลิังการเก็บุเกี�ยวั	 โดยมีการคิดค้น 
แลิะประยุกต์เทคโนโลิยี	เพื�อยืดอายุการเก็บุเกี�ยวั	แลิะลิดต้นทุนการผลิิต	
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	การจััดการหลัิงการเก็บุเกี�ยวั	คิดค้นกระบุอกชะลิอชรา	 
คิดค้นสูุตรนำ�ายายืดอายุกล้ิวัยไม้เฉีพาะตนเอง	 มีห้องเย็นเก็บุผลิผลิิต	 เพื�อรักษาคุณภาพแลิะยืดอายุขัองกล้ิวัยไม้	 คิดค้นเครื�องบุรรจัุ 
อาหารหลิอดด้วัยระบุบุสุุญญากาศั	 มีการออกแบุบุบุรรจุัภัณฑ์์เหมาะสุมกับุผลิิตภัณฑ์์แต่ลิะชนิด	 เป็นผู้ริเริ�มพัฒนาห้องรมยาคอนกรีต 
โดยใช้สีุชนิดพิเศัษ	เพื�อป้องกันการรั�วัซึัมขัองเมทิลิโบุรไมด์แทนการใช้กระโจัมรมยาพลิาสุติก	
	 3.	 การจััดการด้านการตลิาด	:	มีการวัางแผนการตลิาดอย่างมีระบุบุ	เพื�อให้กล้ิวัยไม้ขัายได้ทุกดอกไม่เหลืิอทิ�ง	มีการเพิ�มมูลิค่า 
ดอกกล้ิวัยไม้ที�ร่วังมาร้อยเป็นพวังมาลัิยจัำาหน่าย	ราคา	50	-	2,000	บุาท	มีการสุร้างแบุรนด์พัฒนาบุรรจุัภัณฑ์์	แลิะสุร้างควัามน่าเชื�อถือ 
ด้านการตลิาด	ขัยายตลิาดกล้ิวัยไม้แบุบุครบุวังจัรทั�งในแลิะต่างประเทศั

ก�ริแสำวังห�อ้งค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัและก�ริเชื�อ้มโยงเครืิอ้ข่้�ย
	 มีการเข้ัาร่วัมอบุรม	สัุมมนา	จัากหน่วัยงานภาครัฐแลิะเอกชน	เพื�อพัฒนาตัวัเองอย่างสุมำ�าเสุมอ	เช่น	การใช้เชื�อราไตรโคเดอร์มา	 
การใช้ปุ�ยอินทรีย์ชนิดนำ�า	มีการศึักษาแลิะเรียนรู้หลัิกเกณฑ์์	ขัอง	GAP	โดยนำามาปฏิิบัุติในการผลิิตกล้ิวัยไม้	ทำาให้ปลิอดภัยกับุสิุ�งแวัดล้ิอม	 
ผู้ปฏิิบัุติงาน	แลิะลูิกค้า	มีการศึักษาแลิะเรียนรู้การแก้ปัญหาศััตรูพืชด้วัยวิัธี์การจััดการศััตรูพืชแบุบุผสุมผสุาน	(IPM)	แลิะควัามรู้มาปรับุใช้ 
ในการผลิิต	 มีการสุนับุสุนุนการรวัมกลุ่ิมเพื�อแลิกเปลีิ�ยนควัามรู้ในเครือข่ัายต่างๆ	 แลิะเป็นที�ปรึกษาให้กลุ่ิมเกษตรกร	 เช่น	 สุหกรณ์ 
ผู้ประกอบุการกล้ิวัยไม้ไทย	จัำากัด	แปลิงใหญ่กล้ิวัยไม้หนองนกไข่ั	เป็นต้น

	 เป็นสุถานที�อบุรม	 ให้ควัามรู้	 ศึักษาดูงาน	 แลิะฝึึกงานขัองนักเรียน	 นักศึักษา 
แลิะบุุคคลิทั�วัไป	เป็นสุถานที�ศึักษาทดลิองด้านวิัชาการทั�งจัากหน่วัยงานภาครัฐแลิะเอกชน	 
เป็นศูันย์เรียนรู้การเพิ�มประสิุทธิ์ภาพสิุนค้าเกษตร	(ศัพก.)	เครือข่ัาย	ด้านไม้ดอกไม้ประดับุ	 
เป็นวิัทยากรให้ควัามรู้เรื�องการผลิิตกล้ิวัยไม้คุณภาพ	 เพื�อการสุ่งออก	 มีการแลิกเปลีิ�ยน 
องค์ควัามรู้ในกลุ่ิมคลัิสุเตอร์กล้ิวัยไม้

นำาควิามื่ร้ัแ้ลัะเที่คโนโลัยีึใหมื่�ๆ มื่าพัฒนาต�อยึอด ขยึายึพ้่นทีี่�การัปล้ักกล้ัวิยึไม้ื่ ขยึายึตลัาดกล้ัวิยึไม้ื่ส้�ธุรักิจส�งออกกล้ัวิยึไม้ื่

 
ทีี่�สร้ัางรัายึได้อยึ�างมัื่�นคงให้กับครัอบครัวัิ ชุมื่ชน แลัะปรัะเที่ศชาติ แลัะมีื่ที่ายึาที่ส่บที่อดการัดำาเนินกิจการั

 โดยึเป็นเกษตรักรัรุั�นใหมื่� (Young Smart Farmer) ทีี่�จะก้าวิเขา้มื่าสานต�อควิามื่เป็นเกษตรักรั แลัะนักธุรักิจ 
 ซึึ่�งได้รับัการัถ�ายึที่อดองค�ควิามื่ร้ัแ้ลัะปรัะสบการัณ�จรังิรุั�นต�อรุั�น

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้อ้งตนัเอ้งไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอ้บุอ้�ช่พัก�ริเกษตริ
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สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำริิมและพััฒนั�ก�ริเกษตริท่ี่� 3
จัังหวััดริะยอง (สำสำก. ท่ี่� 3)
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จัังหวััดปริ�จ่ันับุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การทำานาจัากเดิมุใช้มืุอหว่ัานเมุล็ด	 เกิดการพััฒนาโดยนำาเทคโนโลยี	การใช้เครื�องหว่ัานเมุล็ด	และในอนาคต 
จัะใช้เครื�องหยอดเมุล็ดข้้าวั	เพืั�อลดต้นทุนการผลิต

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การสื�อสาร	 การประยุกต์ใช้ในการจััดเก็บุข้้อมูุลการเกษตร	 เช่น	 การใช้ดาวัเทียมุหาพิักัดพืั�นที�การเกษตร	 
การใช้แอปพัลิเคชั�นด้านการเกษตร	 การนำาคอมุพัิวัเตอร์มุาจััดเก็บุข้้อมูุลการเกษตร	 ทำาให้ทำาการเกษตรแมุ่นยำา 
และรวัดเร็วัยิ�งข้้�น
 	 การใช้เครื�องทำาควัามุสะอาด 
เมุล็ดพัันธ์ุุ์	มุาใช้ในพืั�นที�การเกษตรและใช้ 
ในกลุ่มุเกษตรกรเพืั�อทำาพัันธ์ุุ์ข้้าวัจัำาหน่าย	 
การเกิดสร้างมูุลค่าเมุล็ดข้้าวัได้สูงข้้�น

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายไสว	เกิิดฉาย	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 10	มิิถุุนายน	พ.ศ.	2500
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ปริิญญาตรีิ	ครุิศาสตริบััณฑิิต	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 วิทยาลััยครูิวไลัลังกิริณ์
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	57	หมูิ�ที�	1	ตำาบัลัสะพานหิน	อำำาเภอำนาดี	
	 	 จัังหวัดปริาจีันบุัรีิ	25220
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	8829	4475
Facebook		 :		ไสว	เกิิดฉาย
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

56 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เป็นเจ้ัาข้องศููนย์เรียนรู้การเพิั�มุประสิทธิุ์ภาพัการผลิตด้าน 
การเกษตร	 (ศูพัก.)	 ซ้ึ่�งใช้เป็นจุัดศููนย์กลางในการข้ยายควัามุสำาเร็จัด้านการเกษตร
ข้องตนเองสู่ชุมุชน	 ทำาให้ชุมุชนเกิดการรวัมุกลุ่มุ	 ร่วัมุดำาเนินกิจักรรมุ 
ด้านการเกษตรต่างๆ	สร้างรายได้	และเกิดควัามุเข้้มุแข็้งในชุมุชนต่อไป
 	 เป็นประธุ์านวิัสาหกิจัชุมุชน	 และเป็นคณะกรรมุการวิัสาหกิจั 
ชุมุชนระดับุจัังหวััด	 สามุารถเป็นตัวัแทน	 กระบุอกเสียง	 ที�สื�อสารควัามุรู้	 
ประสบุการณ์	 ควัามุต้องการการพััฒนาข้องสมุาชิกในกลุ่มุและระดับุอำาเภอ	 
ทำาให้เกิดการเข้้าถ้งหน่วัยงานต่างๆ	มุากยิ�งข้้�น
 	 เป็นอาสาสมัุครเกษตรหมูุ่บุ้าน	 ถือเป็นตัวัแทนเกษตรตำาบุล 
ทำาหน้าที�ถ่ายทอดควัามุรู้ให้ควัามุช่วัยเหลือเบืุ�องต้นแก่เกษตรกรได้

นำำ�ปรัชัญ�เศรัษฐกิิจพอเพียงม�ใช้ ในำชีวิิตปรัะจำ�วัินำและครัอบครััวิ
เป็นำแบบอย่�งให้้ผู้้อ่่้นำเห็้นำในำกิ�รัทำำ�กิ�รัเกิษตรั ข้อ้คิดท่ีำว่ิ� เรั�ทำำ�ได้ คนำอ่่นำย่อมทำำ�ได้

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 มีุกระบุวันการผลิตที�ลดต้นทุน	 การทำานาระบุบุนาดำา	 
นาหยอด	เครื�องทำา	ควัามุสะอาดเมุล็ดพัันธุ์ุแ์ละมีุการจััดการข้องที�เหลือใช้จัากการเกษตร 
ที�มีุประสิทธิุ์ภาพั	เช่น	นำาเศูษผัก	ผลไมุ้	มุาหมัุกเป็นนำ�าหมัุกหรือทำาปุ�ยหมัุก
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 วัางแผนระบุบุการผลิต	 และจััดการผลผลิตโดยใช้ 
ฐานข้้อมูุลที�จััดเก็บุไว้ั	 และการนำาผลผลิตมุาจัำาหน่าย	 จั่ายแจัก	 เพืั�อสร้างสังคมุที�มีุ 
ควัามุเกื�อกูลซ้ึ่�งกันและกัน	รวัมุถ้งแปรรูปทำาให้ยืดอายุผลผลิตและเพิั�มุมูุลค่าได้
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: สร้างเครือข่้ายเกษตรกร	วิัสาหกิจัชุมุชน	และเป็น 
ศููนย์รวัมุในการจัำาหน่ายผลผลิตข้องกลุ่มุ	รวัมุถ้งดำาเนินการข้ายผ่านตลาดออนไลน์

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
 	 เข้้าร่วัมุอบุรมุกับุหน่วัยงานต่างๆ	และศู้กษาค้นคว้ัาด้วัยตนเอง
 	 มีุเครือข่้ายศููนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรทุกอำาเภอและจัังหวััดให้สามุารถ 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ซ้ึ่�งกันและกัน

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดสำมุที่ริปริ�ก�ริ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 1.	 การปรับุเปลี�ยนวิัธีุ์การเตรียมุดิน	 การทำานาก่อนนี�ไมุ่ได้มีุการปรับุปรุงหรือบุำารุงดิน	 กลับุทำาลายดินโดย	 การเผาฟางข้้าวัซึ่้�งการเผา 
ฟางข้้าวันั�นจัะทำาให้เกิดการเสื�อมุสภาพัข้องดิน	ทำาลายโครงสร้างข้องดิน	ทำาลายจุัลินทรีย์	 สัตว์ั	และแมุลงที�เป็นประโยชน์ในดิน	แต่เมืุ�อปรับุเปลี�ยน 
วิัธีุ์การทำานา	จัะใช้รถแทรกเตอรไ์ถกลบุตอซึ่งัข้้าวั	โดยไถ	หน้าดินล้ก	8	-	10	นิ�วั	เพืั�อระเบิุดหน้าดินดานและดนิดานช่วัยให้ระบุบุรากพัชืเจัริญเติบุโตไดดี้	 
ต่อจัากนั�นมีุการใช้ปุ�ยคอก	(มูุลสัตว์ั)	ปรับุปรุงดิน	จัำานวัน	25	กิโลกรัมุต่อไร่	และปลูกปอเทืองเพืั�อไถกลบุทำาปุ�ยพืัชสดก่อนทำานาข้้าวั
	 2.	 การลดปริมุาณการใช้เมุล็ดพัันธ์ุุ์ต่อไร่	 การทำานาแบุบุเดิมุจัะใช้วิัธีุ์การหว่ัานเมุล็ดพัันธ์ุุ์ข้้าวั	 ซ้ึ่�งจัะใช้จัำานวันเมุล็ดพัันธ์ุุ์จัำานวันมุาก 
และควัามุสมุำ�าเสมุอข้องการงอกตำ�า	 จัากการที�ได้ศู้กษาดูงานและนำามุาทดลองปฏิิบัุติ	 จ้ังลดปริมุาณการใช้เมุล็ดพัันธ์ุุ์จัากเดิมุอัตรา	 35	 กิโลกรัมุต่อไร่ 
ลดลงเหลือ	15	-	20	กิโลกรัมุต่อไร่	ปรับุเปลี�ยนวิัธีุ์การเพัาะปลูกจัากการหว่ัานเมุล็ดพัันธ์ุุ์	เปลี�ยนมุาเป็นการโยน
	 3.	 การใช้สารชีวัภัณฑ์์ทดแทนการใช้สารเคมีุ	 การใช้สารเคมีุนั�นจัะเห็นผลค่อนข้้างไวั 
ซ้ึ่�งจัะตรงข้้ามุกับุการใช้สารชีวัภัณฑ์์ที�จัะเห็นผลช้า	 ต้องใช้เวัลามุากกว่ัาการใช้สารเคมีุแต่สามุารถ 
ทำาข้้�นเองได้ในราคาก็จัะถูกกว่ัา

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
   ต้นทุนการผลิตต่อไรลดลงจัากเดิมุประมุาณ	5,000	บุาทต่อไร่	ลดลงเหลือ	2,000	บุาทต่อไร่
 		ผลผลิตข้้าวัปลอดภัยได้มุาตรฐาน
 		ได้เมุล็ดข้้าวัพัันธ์ุุ์ดีมีุคุณภาพั
 		ข้้าวัมีุอัตราการเจัริญเติบุโตที�ดีข้้�น

ด้�นัข้้�วั

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายสุริชััย	แซ่�จิัว	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 16	มิกิริาคมิ	พ.ศ.		2504
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัิธยมิศึกิษาตอำนปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 ศูนย์กิาริศึกิษานอำกิริะบับัแลัะกิาริศึกิษา
  ตามิอัำธยาศัย	(กิศน.)
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	10/1	หมูิ�ที�	8	ตำาบัลัศีริษะจัริเข้ใหญ�	
	 	 อำำาเภอำบัางเสาธง	จัังหวัดสมุิทริปริากิาริ	10570	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9996	7269
ID Line 	 :		089	996	7269
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2557

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

58 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 		ลงมืุอปฏิิบัุติด้วัยตนเอง
 		อดทน	มุุ่งมัุ�น	ตั�งใจั	ใส่ใจัไมุ่ย่อท้อต่ออุปสรรค	และพััฒนาตัวัเองอยู่ตลอดเวัลา
 		ศู้กษาหาข้้อมูุลและควัามุรู้ใหมุ่ๆจัากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
 		นำาเทคโนโลยีมุาใช้ให้เหมุาะสมุ	
 		มีุการวัางแผนในการทำางาน
 		สร้างเครือข่้ายทางวิัชาการ	 หน่วัยงานภาครัฐ/เอกชน	 และเกษตรกร	 เพืั�อข้อรับุ 
การสนับุสนุน	และ	เผยแพัร่องค์ควัามุรู้ที�ได้ปฏิิบัุติ
 		ศู้กษาดูงานจัากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	และนำามุาปรับุใช้ในการปฏิิบัุติงาน

 นำ�ยสุุรัชัย แช่จวิิ ห้รัอ่ลุงตี� ปรัะธ�นำศ้นำย์เรัยีนำร้้ักิ�รัเพ่ิมปรัะสิุทำธิภ�พกิ�รัผู้ลิตสิุนำค้�เกิษตรั (ศพกิ.) อำ�เภอบ�งเสุ�ธง 
 จงัห้วัิดสุมุทำรัปรั�กิ�รั พ้ดถึึงชีวิิตข้องตัวิเองในำอดีตว่ิ� จบกิ�รัศึกิษ�รัะดับ 5 จ�กิศ้นำย์กิ�รัศึกิษ�นำอกิโรังเรัยีนำ อำ�เภอบ�งเสุ�ธง  

เรัิม่ต้นำอ�ชีพด้วิยกิ�รัทำำ�ง�นำในำโรังง�นำ ก่ิอนำเจอกัิบพิษเศรัษฐกิิจ จงึออกิม�ทำำ�เกิษตรัท้ัำงทำำ�นำ�ข้�้วิปลอดสุ�รั เล้ียงปล� 
 ปล้กิไม้ผู้ลย่นำต้นำ แปรัร้ัปผู้ลผู้ลิตกิ�รัเกิษตรั แต่จ�กิกิ�รัท่ีำตนำเองข้�ดควิ�มร้ัค้วิ�มเช่ียวิช�ญ จงึทำำ�ให้้ไม่ปรัะสุบควิ�มสุำ�เรัจ็ 

 ถึึงข้ัน้ำข้�ดทุำนำเป็นำเงนิำกิว่ิ� 5 แสุนำบ�ทำ และเงนิำจำ�นำวินำดังกิล่�วิก็ิกิล�ยม�เป็นำห้น้ีำสิุนำก้ิอนำโตท่ีำตนำเองต้องรับัผิู้ดชอบ 
 แต่เม่่อตนำได้เห็้นำแนำวิคิดปรัชัญ�เรั่อ่ง ห้ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียง ข้องพรัะบ�ทำสุมเด็จพรัะปรัมินำทำรัมห้�ภ้มิพลอดุลยเดช  

ผู้�่นำทำ�งทีำวีิ ตนำจงึมีแนำวิคิดและแรังบนัำด�ลใจ อย�กิจะหั้นำม�ทำดลองแนำวิปรัชัญ�เศรัษฐกิิจพอเพียงบ้�ง จงึเข้�้ไปติดต่อท่ีำ
 สุำ�นัำกิง�นำเกิษตรัอำ�เภอบ�งเสุ�ธง เพ่่อข้อศึกิษ�ด้ง�นำ และห้ลังจ�กิท่ีำได้เดินำทำ�งไปด้ง�นำท่ีำศ้นำย์กิ�รัศึกิษ�พัฒนำ�เข้�หิ้นำซ้้อนำ
 อันำเน่่ำองม�จ�กิพรัะรั�ชดำ�ริัแล้วิ ตนำก็ิได้นำำ�ควิ�มร้ัก้ิลับม�ปรับัและทำดลองทำำ�ในำไรัเ่กิษตรัข้องตนำเอง โดยใช้ห้ลักิ 

 ปล้กิทุำกิอย่�งท่ีำกิินำ กิินำทุำกิอย่�งท่ีำปล้กิ เล้ียงทุำกิอย่�งท่ีำกิินำ กิินำทุำกิอย่�งท่ีำเล้ียง ห้�กิเห้ล่อสุ่งข้�ย จนำสุ�ม�รัถึสุรั�้งอ�ชีพ
 รัวิมถึึงมีรั�ยได้เข้�้สุ่้ครัอบครัวัิ จนำสุ�ม�รัถึชดใช้ห้น้ีำสิุนำท้ัำงห้มดได้ภ�ยในำเวิล�เพียงแค่ 3 ปี เท่ำ�น้ัำนำ

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ

 		สภาพัดินมีุควัามุร่วันซุึ่ยข้้�น
 		ตอซัึ่งข้้าวัย่อยสลายได้เร็วัข้้�น
 		ปริมุาณอินทรียวััตถุเพิั�มุมุากข้้�น	(จัากการตรวัจัสอบุวิัเคราะห์ดิน)
 		อัตราการใช้สารเคมีุลดลง	ส่งผลให้สุข้ภาพัข้องเกษตรกรดีข้้�น

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงจัากเดิมุประมุาณ	 5,000	 บุาทต่อไร่	 
ลดลงเหลือ	2,000	บุาทต่อไร่
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	 :	 มีุการบุริหารจััดการพืั�นที�อย่างมีุประสิทธิุ์ภาพั	บุริหารจััดการ 
พืั�นที�ตามุแนวัทางเกษตรทฤษฎีีใหมุ่	 และการประกอบุอาชีพัเกษตรกรรมุตามุแนวัทางเศูรษฐกิจั 
พัอเพีัยง	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มีุการเชื�อมุโยงด้านการตลาดกับุกลุ่มุสมุาชิก	 เครือข่้าย	 และภาคีเครือข่้ายที�เกี�ยวัข้้อง	 ทั�งหน่วัยงานภาครัฐ 
และเอกชน	โดยเน้นหลักด้านตลาดออนไลน์เพืั�อเพิั�มุกำาลังการข้ายที�หลากหลายและตลาดที�ใหญ่ข้้�น	เป็นการเพิั�มุช่องทางให้กับุเกษตรกรอีกทางหน้�ง

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 นายสุรชัย	 แซ่ึ่จัิวั	 เป็นเกษตรกรที�ทำานาและประสบุเหตุการณ์เช่นเดียวักับุเกษตรกรที�ทำานารายอื�นๆ	 แต่ไมุ่ได้มีุควัามุคิดที�จัะเปลี�ยนแปลง 
อาชีพัข้องตนเอง	 ในทางกลับุกันยังค้นคว้ัาหาควัามุรู้	 แนวัทางการแก้ปัญหา	 ซ้ึ่�งคุณสุรชัยนั�นมุองว่ัาการทำานาแบุบุที�เคยทำามุานั�นไมุ่ได้มีุการวัางแผน	 
ไมุ่ถูกตามุหลักตามุวิัชาการ	 ไมุ่ได้คำาน้งถ้งสภาพัแวัดล้อมุ	 และไมุ่ได้รับุควัามุรู้ที�ถูกต้อง	 ซ้ึ่�งการกระทำานั�นๆก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามุมุามุากมุาย	 
ไมุ่วั่าจัะเป็นปัญหาด้านต้นทุน	 -	 ผลผลิต	 ด้านดินเสื�อมุสภาพั	 ด้านโรคระบุาด	 ด้านวััชพืัช	 ด้านแมุลงศัูตรูพืัชระบุาดในนาข้้าวั	 จัากปัญหาดังกล่าวั 
จ้ังได้สรุปแนวัทางการแก้ปัญหาข้้�นมุาคือ
 		การปรับุเปลี�ยนวิัธีุ์การเตรียมุดิน	
 		การลดปริมุาณการใช้เมุล็ดพัันธ์ุุ์ต่อไร่
 		การใช้สารชีวัภัณฑ์์ทดแทนการใช้สารเคมีุ

59Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 3



จัังหวััดจัันัที่บุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต  
หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ระบุบุนำ�าอัจัฉริยะ	 โดยการให้นำ�าตามุค่าควัามุชื�น 
ในดิน

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ 
เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิต 
ให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การนำารถตัดหญ้านั�งขั้บุ	 มุาแทนแรงงานคน	 
เพืั�อลดค่าใช้จ่ัาย	และค่าแรงงานคนตัดหญ้า

ด้�นัที่ำ�สำวันั

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายมิณี	ภาริะเปล้ั�อำง	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 27	กุิมิภาพันธ์	พ.ศ.	2515
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัิธยมิศึกิษาตอำนปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 ศูนย์กิาริศึกิษานอำกิริะบับั
	 	 แลัะกิาริศึกิษาตามิอัำธยาศัย	(กิศน.)	ตำาบัลัวังโตนด
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	39/3	หมูิ�ที�	6	ตำาบัลัวังโตนด	
	 	 อำำาเภอำนายายอำามิ	จัังหวัดจัันทบุัรีิ	22170	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9508	5342
ID Line 	 :		0895085342
Facebook		 :		นายมิณี	ภาริะเปล้ั�อำง
Facebook Fanpage	:	สวนผลัไม้ิพริริณมิณี
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

60 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ให้ควัามุรู้กบัุสมุาชกิในกลุ่มุที�ปลูกทุเรียนและคนที�สนใจัทั�วัไป 
ที�ต้องการควัามุรู้ในการใช้เทคนิคการผสมุเกสรด้วัยเครื�องเป่าลมุ 
และเรียนรู้เรื�องการไว้ัผลทุเรียน	ตำาแหน่งที�จัะทำาให้ทุเรียนแก่เร็วั

ต้องกิ�รัสุรั�้งอัตลักิษณ์์ทุำเรัยีนำในำพ้่นำท่ีำ 
 

ค่อ ทุำเรัยีนำลุ่มนำำ้�วัิงโตนำด  
ต้องเป็นำทุำเรัยีนำคุณ์ภ�พท่ีำแก่ิจดั  

อรัอ่ย ทำ�นำได้ทุำกิล้กิ

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	เป็นการนำาเครื�องเป่าลมุมุาใช้ในการ 
ผสมุเกสรทุเรียน	 เพืั�อให้มีุการผสมุเกสรที�สมุบูุรณ์	 เปลี�ยนจัากเดิมุ 
ที�เคยใช้แรงงานคนในการผสมุเกสรทุเรียนลดการใช้แรงงานคน
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	จััดการวัางตำาแหน่งผลทุเรียนตั�งแต่ 
เป็นระยะช่อดอก	จันถ้งเป็นผลใหญ่	เพืั�อให้ได้ตำาแหน่งที�เหมุาะสมุ	และจัำานวันลูกที�ต้องการ
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ผลผลิตชั�นคุณภาพั	 A	 และ	 B	 จัะจัำาหน่ายไปยังล้งที�รับุซืึ่�อ	 เพืั�อส่งออก 
ไปยังต่างประเทศู	ในส่วันข้องทุเรียนที�มีุคุณภาพัตำ�ากว่ัาชั�นมุาตรฐาน	A	B	(ตกไซึ่ส์)	จัะจัำาหน่ายให้กับุพ่ัอค้าในประเทศู

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 เข้้ารับุการอบุรมุเพิั�มุเติมุ	และเชื�อมุโยงการตลาดกับุกลุ่มุเครือข่้ายผู้ปลูกทุเรียน

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ

61Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 3



จัังหวััดตริ�ด

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 การปลูกทุเรียนพัันธ์ุุ์หมุอนทอง	 เริ�มุตั�งแต่การทำาต้นกล้าเอง	 จัากการสั�งเมุล็ดทุเรียนพัันธ์ุุ์พืั�นเมืุองมุา	 เสียบุยอด	 ดูแลรักษา 
การปลูกด้วัยตนเอง	 ผสมุผสานระหว่ัางการใช้สารเคมีุ	 และการใช้สารชีวัภัณฑ์์	 (ผลิตเชื�อราไตรโคเดอร์มุา)	 ควับุคู่ไปกับุการผลิต 

ทุเรียนคุณภาพัตามุหลักการผลิต	GAP	ส่งผลให้เกิดการเพิั�มุประสิทธิุ์ภาพัการผลิต

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
  การเปลี�ยนพัันธ์ุุ์ทุเรียนด้วัยวิัธีุ์เสียบุยอดแบุบุเสียบุข้้าง

  การผลิตข้ยายเชื�อราไตรโคเดอร์มุาในกล่องพัลาสติก

  การใช้ถุงพัลาสติกควับุคุมุรัศูมีุข้องการให้นำ�าเพืั�อส่งเสริมุการติดผล

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	
  1)	 การให้ปุ�ยนำ�าหมัุกชีวัภาพั	และสารชีวัภัณฑ์์ไปพัร้อมุกับุระบุบุนำ�า
	 	 2)	 การปรับุปรุงบุำารุงดิน	 	 โดยใส่ปูนโดโลไมุท์เพืั�อปรับุควัามุเป็นกรดด่าง	 
เปลี�ยนมุาใช้ปุ�ยอินทรียเ์คมีุแทนการใช้ปุ�ยเคมีุเพีัยงอยา่งเดียวั	ตัดหญ้าแทนการพ่ันสารเคมีุ	 
การทำาฮอร์โมุนและนำ�าหมัุกชีวัภาพัใช้เอง

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายคมิญ์คริิษฐ์์	กิลั�อำมิสังข์	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	กัินยายน	พ.ศ.	2509
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ปริะถุมิศึกิษาปีที�	6	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 โริงเรีิยนบ้ัานไม้ิรูิด
ท่ี่�อย่่ :	 บ้ัานริ�วมิสุข	หมูิ�ที�	6	ตำาบัลัไม้ิรูิด	
	 	 อำำาเภอำคลัอำงใหญ�	จัังหวัดตริาด	23110	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	5989	1428
ID Line 	 :		0959891428
Facebook		 :		คมิญ์คริิษฐ์์	กิลั�อำมิสังข์
Facebook Fanpage	:	ทุเรีิยนสวนเตี�ย
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2560

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ด้�นัที่ำ�สำวันั

62 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 1.	 การข้ยายผลโดยการถ่ายทอดควัามุรู้ให้แก่เกษตรกรสมุาชิก	 ศููนย์เรียนรู้ 
การเพิั�มุประสิทธิุ์ภาพัการผลิตสินค้าเกษตร	(ศูพัก.)	และแปลงใหญ่	อย่างน้อยปีละ	4	ครั�ง	 
โดยเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วัมุกัน	 ให้คำาแนะนำาและคำาปร้กษาแก่เกษตรกรในพืั�นที�
อย่างใกล้ชิด	 และเป็นที�ปร้กษาให้กับุโรงเรียนบุ้านไมุ้รูดโดยใช้พืั�นที�ว่ัางเปล่าในโรงเรียน 
ปลูกทุเรียนปลอดสาร	เพืั�อเป็นการส่งเสริมุอาชีพัการทำาสวันให้แก่นักเรียนและสร้างรายได้
ให้แก่ชุมุชน	รวัมุทั�งให้สัมุภาษณ์สื�อเพืั�อเผยแพัร่องค์ควัามุรู้แก่ผู้สนใจัทั�วัไปอีกด้วัย
	 2.	 การข้ยายผลโดยการถา่ยทอดควัามุรู้ให้แก่นักเรียน	นักศู้กษา	โดยเป็นที�ปร้กษา 
ด้านการเกษตรให้กับุโรงเรียนบุ้านไมุ้รูดและโรงเรียนบุ้านคลองมุะนาวั	 และแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการจััดการสวันทุเรียนคุณภาพั

ห้ลักิกิ�รัดำ�เนิำนำชีวิิต เน้ำนำควิ�มปรัะห้ยัดและปฏิิบติัต�มแนำวิเศรัษฐกิิจพอเพียง รัวิมถึึงกิ�รันำำ�ห้ลักิปรัชัญ�  
ม�ปฏิิบติัด้�นำกิ�รัจดักิ�รัสุวินำทุำเรัยีนำ และสุ�ม�รัถึผู้�่นำกิ�รัตรัวิจสุอบและรับัรัองคุณ์ภ�พให้้เป็นำแห้ล่งผู้ลิตพ่ช

 ต�มห้ลักิเกิษตรัดีท่ีำเห้ม�ะสุม (GAP) ซ่ึ้งเป็นำห้ลักิกิ�รัห้น่ึำงข้องโครังกิ�รัควิ�มปลอดภัยข้องอ�ห้�รั (Food Safety)  
ด้�นำพ่ช ในำปี พ.ศ. 2550 หั้วิใจสุำ�คัญท่ีำยึดม่ันำเสุมอม�ต้ังแต่เรัิม่ทำำ�สุวินำน่ัำนำก็ิ ค่อ  

“ร้ัแ้ละเข้�้ใจพ่ช กิ�รัจดักิ�รัพ่ช กิ�รัตล�ดและกิ�รัจำ�ห้น่ำ�ย”

	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	ใช้สารเคมีุได้อย่างถูกต้องและมีุ 
ควัามุเหมุาะสมุ	 ราคาไมุ่แพัง	 คุณภาพัพัอใช้	 แต่จัะปฏิิบัุติอย่างไร 
ให้เกิดประสิทธิุ์ภาพัสูงที�สุด	โดยนำามุาใช้ในระบุบุป้องกันโรคหรือการ 
เข้้าทำาลายข้องแมุลงต่างๆ	 การใช้สารเคมีุอาจัมีุการปรับุเปลี�ยน 
มุาใช้สารเคมีุที�มีุประสิทธิุ์ภาพัสูงได้แต่ต้องพิัจัารณาระยะเวัลา 
ในการใช้เหมุาะสมุด้วัยเพืั�อหลีกเลี�ยงการดื�อยา
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: การตลาดในปกีารผลติ	2562	 
ได้เข้้าร่วัมุงาน	 “ทุเรียนคุณภาพัดี	 อิ�มุ	 อร่อยก่อนใครต้องหมุอนทอง	ณ	 คลองใหญ่”	ณ	 บุริเวัณ 
จุัดพัักรถ	Road	of	 Paradise	 :	 R10	 (Southern	Coastal	Corridor	Road)	หมูุ่ที�	 5	ตำาบุลไมุ้รูด	 
อำาเภอคลองใหญ่	 จัังหวััดตราด	 ระหว่ัางวัันที�	 19	 –	 21	 เมุษายน	 2562	 โดยได้ร่วัมุข้ายทุเรียน 
พัร้อมุบุริโภคจัำานวัน	1,000	กโิลกรัมุๆ	ละ	120	บุาท	รวัมุทั�งข้ายออนไลนโ์ดยใช้ชื�อว่ัา	“ทุเรียนสวันเตี�ย”	 
จัำานวัน	 500	 กิโลกรัมุๆ	 ละ	 150	 บุาท	 และแปรรูปทุเรียนเชื�อมุข้าย	 80	 กิโลกรัมุๆ	 ละ	 800	 บุาท	 
ซ้ึ่�งในปีการผลิต	 2564	 นี�วัางแผนการตลาดโดยข้ายตรงที�ตลาดไท	 จัังหวััดปทุมุธุ์านี	 97%	และข้ายออนไลน	 2%	 ซ้ึ่�งมีุการจัองล่วังหน้า 
ข้้ามุปีแล้วั	 และได้วัางแผนการแปรรูปทุเรียนเชื�อมุ	 1%	 และวัางแผน	 การแปรรูปทุเรียนให้หลากหลายยิ�งข้้�น	 เช่น	 ทุเรียนทอด	 
ท๊อฟฟี�ทุเรียน	เค้กทุเรียน	เป็นต้น

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 เริ�มุศู้กษาหาควัามุรู้	 โดยครั�งแรกลองไปเที�ยวัดูตามุสวันเพืั�อนบุ้านที�สนิทกัน	 และค่อยๆ	 ไปเที�ยวัดูตามุสวันอื�นๆ	 อีกหลายสวัน 
ทำาให้ได้ควัามุรู้เพิั�มุเติมุเป็นอย่างมุาก	 จัากนั�นเริ�มุศู้กษาหาควัามุรู้ต่างๆ	 จัากหนังสือ	 ศู้กษาดูงานตามุสวันต่างๆ	 และข้อคำาแนะนำา 
จัากส่วันราชการต่างๆ	เช่น	ศููนย์วิัจััยพืัชสวันจัันทบุุรี	เป็นต้น	นอกจัากนี�หากหน่วัยงานไหน 
มีุการจััดประชุมุเกี�ยวักับุด้านการเกษตรก็ไปร่วัมุรับุฟังด้วัยทุกครั�ง	

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ

63Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4
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จัังหวััดชลบุุร่ิ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 มีุการใช้หลักการทางวิัชาการมุาใช้ในการผลิตสับุปะรดเพืั�อให้ได้คุณภาพั	 
พัันธ์ุุ์สับุปะรดที�ปลูกคือ	พัันธ์ุุ์ปัตตาเวีัย	ได้นำาเทคโนโลยีการใช้ปุ�ยตามุค่าวิัเคราะห์ดินมุาใช้กับุ 
แปลงปลูกสับุปะรด	 หลังจัากตรวัจัวิัเคราะห์ดินเพืั�อให้ทราบุปริมุาณธุ์าตุอาหารที�ข้าด 
หรือมุากจันเกินไป	ทำาให้สามุารถลดต้นทุนข้องการใช้ปุ�ยลงได้	รวัมุทั�งยงัคำาน้งถ้งการเลือกใช้	 
ส่วันข้ยายพัันธุ์ุ์	 โดยจัะเลือกใช้หน่อแทนการใช้จุัก	 เพัราะจัะทำาให้ได้ผลผลิตที�เร็วักวั่าถ้ง	 
6	 เดือน	 วัิธีุ์การเลือกจัะใช้	 หน่อสับุปะรดจัากแปลงปลูกข้องตนเองและมุีการชุบุหน่อ 
ด้วัยสารเคมีุก่อนปลูก	 เป็นการลดอัตราการสูญเสียข้องต้น	 อันเนื�องมุาจัากโรคยอดเน่า 
หรือต้นเน่า	 ทั�งเป็นการประหยัดแรงงาน	 และเวัลาในการปลูกหน่อซ่ึ่อมุแซึ่มุใหมุ่อีกด้วัย	 
จ้ังทำาให้ผลผลิตที�ได้นั�นมีุคุณภาพัเป็นที�ต้องการข้องโรงงาน

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1.	 การเตรียมุท่อนพัันธ์ุุ์หรือการเตรียมุหน่อสับุปะรดที�ใช้ปลูก	 เลือกใช้หน่อสับุปะรดพัันธ์ุุ์ปัตตาเวีัยที�ได้คุณภาพั	 โดยส่วันมุาก 
จัะใช้จัากแปลงปลูกข้องตนเอง	และมีุการชุบุสารเคมีุก่อนปลูกได้แก่	ฟอสอีทิล	-	อะลูมิุเนียมุ	(Fosetyl-Aluminium)	ในอัตราส่วัน	20	กรัมุ 
ต่อนำ�า	20	ลิตร	ป้องกันโรคไส้เน่าในสับุปะรด	ให้ทำาทันทีหลังจัากปลูกสำาเร็จัสามุารถป้องกันโรคได้นานประมุาณ	4	เดือน	การปลูกส่วันใหญ่ 
มัุกปลูกเป็นแถวัคู่	ฝัังหน่อให้ล้ก	15	-	20	เซึ่นติเมุตร	ใช้ระยะปลูก	25	-	30	เซึ่นติเมุตร	ระยะแถวั	50	เซึ่นติเมุตร	ทางเดินระหว่ัางแปลง	 

ด้�นัพืัชไร่ิ

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายสมิศักิดิ�	วิทยารัิมิภะ	

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 16	กัินยายน	พ.ศ.	2504

ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 ปริะถุมิศึกิษาปีที�	4	

สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 โริงเรีิยนบ้ัานหัวกุิญแจั

ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	54	หมูิ�ที�	5	ตำาบัลัหนอำงเส้อำช้ัาง	

	 	 อำำาเภอำหนอำงใหญ�	จัังหวัดชัลับุัรีิ	20190	

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	5287	9235

เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

64 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



100	 เซึ่นติเมุตร	 พืั�นที�	 1	 ไร่	 จัะใช้หน่อประมุาณ	 10,000	 -	 12,000	 หน่อ	 การปลูกให้ชิดและแน่น 
จัะทำาให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง	 และลดค่าใช้จ่ัายในส่วันข้องแรงงาน	 การกำาจััดวััชพืัชน้อยกว่ัาการปลูก 
แถวัเดี�ยวั	ลำาต้นทรงตัวัได้ดีเพัราะมีุจัำานวันต้นที�หนาแน่น	ยากต่อการโค่นล้มุ
	 2.	 การดูแลรักษา	 มีุการใช้ปุ�ยเคมีุร่วัมุกับุปุ�ยอินทรีย์	 โดยจัะมีุการใช้ปุ�ยอินทรีย์ขี้�ไก่แกลบุ	 
ในพืั�นที�	 อัตรา	 1,000	 -	 1,200	 กิโลกรัมุต่อไร่	 ช่วัยให้ดินดูดซัึ่บุนำ�าไว้ัได้นานในฤดูแล้ง	 และมีุตรวัจั 
วิัเคราะห์ดินเพืั�อหาปริมุาณธุ์าตุอาหารในดินก่อนที�จัะมีุการใส่ปุ�ย	 โดยที�นายสมุศัูกดิ�จัะใช้เทคโนโลยี 
ปุ�ยสั�งตัด	เพืั�อให้ตรงกับุควัามุต้องการข้องสับุปะรด	นอกจัากนี�ยังมีุการตัดใบุสับุปะรด	และใช้สารเคมีุ 
กำาจััดวััชพืัชพ่ันบุริเวัณระหว่ัางร่อง	 เพืั�อให้สับุปะรดชะงักการเจัริญเติบุโต	 ส่งผลให้สับุปะรดติดดอก 
ได้ดีข้้�น

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 การเลือกช่วังเวัลาปลูกเป็นสิ�งสำาคัญในการบุริหารจััดการการผลิต	 
เนื�องจัาก	การปลูกสับุปะรดส่วันใหญ่จัะไมุ่มุรีะบุบุนำ�าในแปลงปลูก	นำ�าฝันจ้ังเป็นสิ�งสำาคัญที�ควัรคำาน้งถ้ง 
และช่วังเวัลาปลูก	 ที�เหมุาะสมุคือช่วังต้นฝัน	 หรือไมุ่ควัรเกินเดือนพัฤษภาคมุเพัราะถ้าล่าช้ากว่ัานี� 
อาจัทำาให้ต้นสับุปะรดได้รับุนำ�าฝัน	 ไมุ่เพีัยงพัอต่อการเจัริญเติบุโตส่งผลกระทบุต่อผลผลิต	 การปลูก 
ในฤดูฝันควัรฝัังหน่อให้เอียง	 45	 องศูา	 เพืั�อป้องกันนำ�าขั้งในยอด	 ถ้าปลูกในฤดูแล้งฝัังหน่อให้ตั�งตรง	 
การขุ้ดจัะมีุเครื�องมืุอคล้ายจัอบุแต่ด้ามุจัะสั�นกว่ัา	และปลายจัอบุจัะแหลมุ	ใช้ขุ้ดช่วัยเปิดหลุมุจัะทำาให้ 
สะดวักและรวัดเร็วักว่ัาใช้จัอบุ
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	 :	 เก็บุเกี�ยวัผลสับุปะรดที�มีุควัามุแก่ร้อยละ	 70	 ข้องทั�งไร่	 หรือตามุ 
มุาตรฐานหลังการบัุงคับุดอก	 145	 -	 165	 วััน	 ห้ามุใช้สารเคมีุทุกชนิดเร่งให้สับุปะรดสุกก่อนกำาหนด	 
คัดทิ�งสับุปะรดที�มีุผลแกร็น	 แดดเผา	 ผลข้นาดใหญ่หรือเล็กเกินมุาตรฐาน	 โดยมุาตรฐานข้องโรงงานคือข้นาดประมุาณ	 1.5	 กิโลกรัมุ	 
หลังเก็บุเกี�ยวัควัรส่งโรงงานทันที	ไมุ่ควัรทิ�งไว้ันานจัะทำาให้สับุปะรดสุกเกินไป	สามุารถทำาผลผลิตต่อไร่ได้ถ้ง	9	-	10	ตัน
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: หลังจัากเก็บุเกี�ยวัผลผลิตแล้วัจัะส่งสับุปะรดไปที�โรงงานแปรรูปผลผลิตสับุปะรดในพืั�นที�ใกล้เคียง	 
ซ้ึ่�งในจัังหวััดชลบุุรีมีุอยู่ที�อำาเภอบุ้านบุ้งและอำาเภอบุ่อทอง	นอกจัากนี�ยังนำาไปส่งที�	แผงสับุปะรดหรือมีุแมุ่ค้าคนกลางมุารับุในไร่เพืั�อนำาไป 
จัำาหน่ายในรูปแบุบุผลสด

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 มีุการใช้อินเตอร์เน็ตเพืั�อแสวังหาควัามุรู้	 เทคนิค	 วิัธีุ์การและนวััตกรรมุใหมุ่ๆอยู่เสมุอ	 รวัมุทั�งเข้้าร่วัมุอบุรมุกับุหน่วัยงานต่างๆ	 
เพืั�อหาควัามุรู้และสร้างเครือข่้ายกับุผู้เข้้าร่วัมุอบุรมุ	 นอกจัากนี�นายสมุศัูกดิ�ยังดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บุ้านหมูุ่	 5	 ตำาบุลหนองเสือช้าง	 
และประธุ์านศููนย์จััดการดินปุ�ยชุมุชนบุ้านเฉลิมุลาภ	จ้ังทำาให้สามุารถประชาสัมุพัันธ์ุ์ข่้าวัสารใหมุ่ๆ	เข้้าถ้งและรวัมุกลุ่มุเกษตรกรได้ง่าย

	 จััดทำาแปลงเรียนรู้การใช้ปุ�ยตามุค่าวิัเคราะห์ดินเพืั�อเป็นต้นแบุบุให้กับุผู้คนที�สนใจั	 
ณ	หมูุ่ที�	5	บุ้านเฉลิมุลาภ	ตำาบุลหนองเสือช้าง	โดยใช้ศูาลาประชมุคมุในหมูุ่บุ้านเป็นสถานที� 
จััดประชุมุ	 แลกเปลี�ยนเรียนรู้	 รวัมุถ้งตรวัจัวิัเคราะห์ดินในชุมุชนเพืั�อให้เกษตรกรในกลุ่มุ 
และเกษตรกรทั�วัไปได้ทราบุถ้งปริมุาณธุ์าตุอาหารในดินข้องแปลงตนเอง	 ซ้ึ่�งวิัธีุ์การนี� 
จัะทำาให้พืัชได้ปริมุาณธุ์าตุอาหารตามุที�ต้องการในการใสปุ่�ยและยงัเป็นการประหยดัต้นทุน 
ในผลิตอีกด้วัย	

“ไม่มีควิ�มจนำในำห้ม่้ข้องคนำข้ยันำ”

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ

65Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4
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จัังหวััดริะยอง

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 การจััดการระบุบุปลูกพืัชเพืั�อสอดคล้องตามุฤดูกาล	 การตลาด	 และป้องกันการกำาจััด 
โรคแมุลงศัูตรูพืัช	 โดยใช้หลักการปลูกพืัชสลับุหมุุนเวีัยน	 และการไถกลบุต้นตอสับุปะรดเพืั�อเพิั�มุ 
ควัามุสมุบูุรณ์ให้แก่ดิน	
 	 การคัดหน่อพัันธ์ุุ์ที�มีุนำ�าหนัก	และข้นาดเท่ากัน	หรือใกล้เคียงกันในการปลูก	ทำาให้ง่าย 
และสะดวักในการจััดการ	การให้นำ�า	ให้ปุ�ย	และการบัุงคับุผลในคราวัเดียวักัน	ช่วัยประหยัดต้นทุน	 
และทำาให้ไมุ่เสียโอกาสทางการตลาด
 	 การฉีดพ่ันให้ปุ�ยทางใบุ	 และทางดิน	 นอกจัากนี�ยังมีุการผสมุปุ�ยให้เหมุาะสมุกับุ 
ควัามุต้องการข้องสับุปะรด	ในแต่ละช่วังเวัลาการเจัริญเติบุโตเพืั�อให้ได้ผลผลิตที�มีุคุณภาพั
 	 ได้ประยุกต์	 ดัดแปลงเครื�องยนต์	 และเครื�องจัักรในการทำาการเกษตร	 เช่น	 ใช้รถบุุ้งกี� 
ในการตกัสับุปะรด	ดดัแปลงหวััฉีดพ่ันนำ�าสำาหรบัุติดตั�งถังนำ�าบุนรถสบิุล้อ	“เครื�องมืุอให้นำ�าสับุปะรด”
 	 มีุระบุบุการจััดการแปลงปลกูที�ดี	มีุการวัางผงัฟาร์มุโดยเว้ันระยะหา่งระหวัา่งแปลงปลกู 
ให้เหมุาะสมุกับุการทำาเครื�องยนต์	และเครื�องจัักร	เข้้าทำางานในแปลง	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่  
ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การปลูกพืัชหมุุนเวีัยน	(มัุนสำาปะหลัง/สับุปะรด)	เป็นการตัดวังจัรแมุลงศัูตรูพืัช	ทำาให้ 
ลดการระบุาดข้องแมุลงศัูตรูพืัชได้	

ด้�นัพืัชไร่ิ

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายสุทธิ	ที�หมิาย	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 8	ตุลัาคมิ	พ.ศ.	2506
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัิธยมิศึกิษาตอำนต้น	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 โริงเรีิยนวัดบ้ัานฉาง	อำำาเภอำบ้ัานฉาง	
	 	 จัังหวัดริะยอำง
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	82	หมูิ�ที�	7	ตำาบัลัสำานักิท้อำน	
	 	 อำำาเภอำบ้ัานฉาง	จัังหวัดริะยอำง	21130
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1935	5370
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

66 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 ข้ยายผลองค์ควัามุรู้	 เทคนิคการคัดเลือกหน่อพัันธ์ุุ์	 การผสมุปุ�ยใช้เอง	 การทำา 
นำ�าหมัุกชีวัภาพั	และวิัธีุ์การให้นำ�าสับุปะรด	ให้กับุเกษตรกรในพืั�นที�และนอกพืั�นที�ที�มีุควัามุสนใจั
 	 เป็นแปลงสาธิุ์ตสับุปะรดทองระยองซ้ึ่�งเป็นพืัชที�ได้รับุการข้้�นทะเบีุยนเป็นสิ�งบุ่งชี� 
ทางภูมิุศูาสตร์	 เพืั�อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับุพืัชสับุปะรด	 และเป็นตัวัอย่างให้กับุเกษตรกร 
ในพืั�นที�	
 	 เป็นวิัทยากรบุรรยายให้ควัามุรู้แก่ผู้ที�เข้้ามุาศู้กษาดูงาน	และผู้ที�สนใจั
 	 ลงมืุอปฏิิบัุติเพืั�อเป็นตัวัอย่างให้ดู	ให้เห็นจัริง

สุรั�้งอ�ชีพให้้ครัอบครัวัิ โดยให้้เกิิดควิ�มม่ันำคงและย่ังย่นำ
 

ในำกิ�รัปรัะกิอบอ�ชีพกิ�รัเกิษตรั

 	 การไถกลบุตอสับุปะรดสามุารถเพิั�มุควัามุสมุบูุรณ์ให้แก่ดิน	 ใส่ปุ�ยให้เหมุาะสมุตามุควัามุต้องการ 
ข้องสับุปะรด	 (ผสมุปุ�ยใช้เอง)	 การให้ปุ�ยโดยการฉีดพ่ันทางใบุ	 และให้ปุ�ยทางดิน	 เป็นเทคนิคสำาคัญในการลด 
ต้นทุนการผลิต	ทำาให้	ผลผลิตมีุคุณภาพั	
 	 การคัดหน่อพัันธุ์ุ์ที�มีุข้นาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทำาให้ง่าย	 และสะดวักต่อการจััดการ	 การใส่ปุ�ย	 
การลดนำ�า	และการบัุงคับุดอก	เป็นการลดต้นทุนการผลิต	และทำาให้ไมุ่เสียโอกาสทางการตลาด	
 	 การประยุกต์ดัดแปลงเครื�องยนต์	 และเครื�องจัักรทางการเกษตรมุาใช้ในกิจักรรมุการปลูกสับุปะรด	 
เช่น	 รถบุุ้งกี�ตักสับุปะรด	 เครื�องมืุอให้นำ�าสับุปะรด	 สามุารถแก้ไข้ปัญหาการข้าดแรงงาน	 และทำาให้วัางแผน 
การผลิต	และการตลาดได้

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	
  	 ดัดแปลงหัวัฉีดพ่ันนำ�าสำาหรับุติดตั�งบุนถังนำ�าบุนรถสิบุล้อ	“เครื�องมืุอให้นำ�าในไร่สับุปะรด”	ลดการใช้ 
แรงงานคน	และสามุารถวัางแผนการผลิตได้	
  	 ใช้รถบุุ้งกี�ตักสับุประรด	ลดการใช้แรงงานคน	และสะดวักกับุการบุริหารจััดการผลผลิต
  	 ผสมุปุ�ยใช้เอง	โดยให้ปุ�ยทั�งทางใบุ	และทางดิน	ทำาให้พืัชได้รับุปุ�ยได้เต็มุที�และผลผลิตมีุคุณภาพั	
  	 การคัดเลือกหน่อพัันธ์ุุ์ที�มีุข้นาด	 และนำ�าหนักเท่ากัน	 ทำาให้ได้ต้นสับุปะรด	 ที�มีุอายุไล่เลี�ยกัน	 
สามุารถจััดการให้นำ�า	ให้ปุ�ย	และบัุงคับุได้ในคราวัเดียวักัน
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	: 
  	 มีุการวัางแผนการการผลิต	 ใส่ปุ�ย	 และฮอร์โมุนตรงกับุช่วังควัามุต้องการที�เหมุาะสมุข้องพืัช 
ที�ทำาให้พืัชได้รับุปุ�ย	และสารอาหารอย่างเต็มุที�ทำาให้ผลผลิตมีุคุณภาพั	และเป็นการลดต้นทุนการผลิต
  	 เพืั�อง่ายต่อการบุริหารจััดการผลผลิต	 การบัุงคับุผลผลิต	 ทำาให้ผลผลิตออกในคราวัเดียวักัน	 
และลดควัามุเสี�ยงทางการตลาด
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
  	 มีุการติดตามุสถานการณ์	การผลิต	และการตลาดข้องพืัชสับุปะรดอยูต่ลอดเวัลา	รวัมุทั�งสถานการณ์การระบุาดข้องโรคและแมุลงศัูตรูพืัช	 
และวัางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับุควัามุต้องการข้องตลาด	หลีกเลี�ยงไมุ่ให้ผลผลิตออกมุากในช่วังผลไมุ้	และช่วังที�สับุปะรดออกเยอะ	(พีัคใหญ่)
  	 มีุการตกลงทำาสัญญาซืึ่�อข้ายผลผลิตกับุบุริษัทสยามุอุตสาหกรรมุแปรรูปสับุปะรดและอื�นๆ	จัำากัด	(มุหาชน)
  	 พััฒนาผลิตภัณฑ์์แปรรูปจัากสับุปะรด	เพืั�อสร้างช่องทางการระบุายผลผลิต	สร้างมูุลค่าเพิั�มุและ	ลดควัามุเสียหายข้องผลผลิต	ภายใต้ 
ผลิตภัณฑ์์สินค้า	“นำ�าสับุปะรดวุ้ันมุะพัร้าวั	แบุรนด์	PineCo”	ซ้ึ่�งได้พััฒนาสินค้าจันได้มุาตรฐาน	อย.

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 นอกจัากจัะมุปีระสบุการณก์ารปฏิิบัุติด้วัยตนเองแลว้ั	ยงัเป็นสมุาชกิ	ศูพัก.อำาเภอบุา้นฉาง	เข้้ารับุการเรียนรู้	จัากแปลงเรียนรู้	วิัทยากรตน้แบุบุ	 
และจัากเจ้ัาหน้าที�หน่วัยงานต่างๆ	 ในพืั�นที�	 โดยนำาควัามุรู้ที�ได้รับุมุาปรับุใช้โดยเฉพัาะการลดต้นทุนการผลิต	 การผสมุปุ�ยใช้เอง	 และการผลิต 
ปุ�ยนำ�าหมัุกชีวัภาพั	จันเกิดผลสำาเร็จั

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดนัครินั�ยก

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ตำาบุลดงละคร	เป็นชุดดินรังสิต	ในฤดูฝันจัะมีุนำ�าท่วัมุขั้งประมุาณ	4	–	5	เดือน	ในรอบุปี	ดินชุดนี�เป็นดินที�มีุการระบุายนำ�าเลวั	ดังนั�น 
เกษตรกรในพืั�นที�จัะใช้พัันธ์ุุ์ข้้าวัพืั�นเมืุอง	เช่น	หลวังประธุ์าน	เป็นข้้าวันาสวัน	พืั�นที�ที�นิยมุปลูกจัะอยูบุ่ริเวัณลุ่มุภาคกลาง	ควัามุสูงประมุาณ	 
160	 เซึ่นติเมุตร	 ด้วัยเหตุที�ข้้าวัมีุกอใหญ่	 ลำาต้นยาวั	 ทำาให้ย่อยสลายตามุธุ์รรมุชาติได้ยากและใช้เวัลานาน	 เกษตรกรส่วันใหญ่	 จ้ังเลือก 
เผาฟางข้้าวัเพืั�อให้ทันกับุการทำานารอบุต่อไป	การเผาฟางเป็นส่วันหน้�งที�ก่อให้เกิดมุลพิัษทางอากาศู	เข้มุ่าควััน	เถ้า	ฝุ่ันละออง	ที�เกิดจัาก 
การเผาไหมุ้สามุารถแพัร่กระจัายออกไปในวังกว้ัาง	ส่งผลกระทบุต่อสุข้ภาพัอนามัุย	ก่อให้เกิดควัามุเดือนร้อนรำาคาญ	และบุดบัุงทัศูนะวิัสัย 
จันอาจัเป็นสาเหตุข้องอุบัุติเหตุบุนท้องถนนหรือเป็นต้นเหตุข้องการเกิดไฟป่าได้	 นอกจัากนั�นการเผาในพืั�นที�เกษตร	 ยังทำาลายดิน	 
อินทรียวััตถุ	และธุ์าตุอาหารในดินลดตำ�าลง	 โครงสร้างดินอัดแน่นไมุ่ร่วันซุึ่ย	 กักเก็บุนำ�าได้น้อยลง	ทำาลายนำ�าในดิน	ทำาให้ผิวัดินมีุอุณหภูมิุ 
สูงถ้ง	90	องศูาเซึ่สเซีึ่ยส	นำ�าในดินระเหยสู่อากาศู	ควัามุชื�นในดินลดน้อยลง	ทำาลายแมุลง 
ศัูตรูธุ์รรมุชาติ	 และจัุลินทรีย์ที�เป็นประโยชน์ในดิน	 ระบุบุนิเวัศูข้องดินไมุ่สมุดุล	 เกิดการ 
แพัร่ระบุาดข้องโรค	 ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงข้้�น	 ด้วัยเหตุผลที�กล่าวัมุานั�น	 ทำาให้หันมุาให้ 
ควัามุสำาคัญลดการเผาพืั�นที�การเกษตร	 ประกอบุกับุมีุโอกาสเข้้าร่วัมุกลุ่มุศููนย์ข้้าวัชุมุชน	 
ศููนย์จััดการศัูตรูพืัชชุมุชน	 และกลุ่มุแปลงใหญ่ข้้าวัตำาบุลดงละคร	 ร่วัมุอบุรมุ	 ศู้กษาดูงาน	 
และผ่านกระบุวันการเรียนรู้ด้านการเกษตร	 จ้ังเกิดแนวัคิดและเริ�มุนำามุาปฏิิบัุติในพืั�นที� 
การเกษตรข้องตนเอง	โดยเริ�มุจัากการอดัฟาง	เพืั�อลดปริมุาณฟางข้้าวัในนา	ข้งันำ�าในนาข้้าวั	 

ด้�นัก�ริลดต้นัทีุ่นัก�ริผลิตพืัช

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นางเพ็ญรุิ�ง	กิริิ�มิใจั	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 29	เมิษายน	พ.ศ.	2512
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัิธยมิศึกิษาตอำนปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 ศูนย์กิาริศึกิษานอำกิริะบับัแลัะกิาริศึกิษา
  ตามิอัำธยาศัย	(กิศน.)
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	31/1	หมูิ�ที�	7	ตำาบัลัดงลัะคริ	
	 	 อำำาเภอำเม้ิอำงนครินายกิ	จัังหวัดนครินายกิ	26000	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	5387	6431
ID Line 	 :		085	387	6431
Facebook		 :		เพ็ญรุิ�ง	กิริิ�มิใจั
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

68 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็นแปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมุการหยุดเผาในพืั�นที�การเกษตร	 ปี	 2563	 
ให้เกษตรกรได้เข้้ามุาเรียนรู้	 และเป็นต้นแบุบุในการปรับุพืั�นที�ดินเปรี�ยวั	 จันสามุารถ 
สร้างรายได้ให้กับุครัวัเรือน	 และเป็นวิัทยากรในการบุรรยายและสาธิุ์ตการใช้ประโยชน์ 
จัากฟางข้้าวั	การเพิั�มุผลผลิตข้้าวัและลดต้นทุนการผลิตข้้าวั	

ผู้้ผู้้ลิตและผู้้บ้รัโิภคปลอดภัย ใสุ่ใจส่ิุงแวิดล้อม

ทำานำ�าหมัุกจัากเศูษผักและผลไมุ้	 ราดในนาข้้าวั	 เพืั�อเพิั�มุเชื�อจุัลินทรีย์ซ้ึ่�งมีุควัามุสามุารถในการย่อยสลายฟางข้้าวั	 วิัธีุ์การอย่างนี�จัะทำาให้ 
ฟางข้้าวัย่อยสลายได้เร็วัมุากข้้�น	 เพิั�มุธุ์าตุอาหารให้กับุดิน	 ลดการใช้ปุ�ยเคมีุลงได้เป็นอย่างดี	 เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้้าวัได้ส่วันหน้�ง	 
และยังส่งผลดีต่อการป้องกันกำาจััดข้้าวัวััชพืัช	ข้้าวัเรื�อ	ข้้าวัค้างฤดู	หรือเมุล็ดวััชพืัชได้อีกทางหน้�ง	ส่วันฟางข้้าวัที�ได้จัากการอัดฟาง	เกษตรกร 
นำามุาใช้ในสวัน	 ซ้ึ่�งตนทำาสวันเกษตรผสมุผสาน	ตามุแนวัทางข้องการทำาเกษตรทฤษฎีีใหมุ่	 (New	Theory	Agriculture)	นำามุาคลุมุดิน	 
เพืั�อเก็บุรักษาควัามุชื�น	 เป็นที�อยู่อาศัูยข้องจุัลินทรีย์	 เป็นอาหารให้สัตว์ัหน้าดิน	 เช่น	 ไส้เดือน	 กิ�งกือ	ฯลฯ	 ซ้ึ่�งช่วัยพัรวันดิน	และถ่ายมูุล 
เป็นปุ�ยให้พืัช	เมืุ�อย่อยสลายจัะกลายเป็นปุ�ยให้กับุพืัช	อีกทั�งยังนำามุาเป็นอาหารให้กับุสัตว์ันำ�า	ลดต้นทุนในการซืึ่�ออาหารเลี�ยงสัตว์ั	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 จัากการเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการลดการเผาในพืั�นที�การเกษตร	 โครงการส่งเสริมุการหยุดเผาในพืั�นที�การเกษตร	 ปี	 2563	 
ข้องกรมุส่งเสริมุการเกษตร	จ้ังลดการเผาฟาง	ใช้นำ�าหมัุกช่วัยย่อยสลายฟางข้้าวั	การหว่ัานปุ�ยพืัชสดบุำารุงดิน	ส่งผลให้สามุารถลดต้นทุน	 
จัากเดิมุต้นทุนการผลิตข้้าวั	2,400	บุาทต่อไร่	ปัจัจุับัุนสามุารถลดต้นทุนเหลือ	1,920	บุาทต่อไร่	คิดเป็นร้อยละ	20	อีกทั�งยงัสามุารถนำาฟางข้้าวั 
มุาใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรผสมุผสาน	ซ้ึ่�งสามุารถเพิั�มุรายได้ประมุาณ	30,000	บุาทต่อปี	ปัจัจุับัุนสามุารถเป็นวิัทยากรในการถ่ายทอด 
ควัามุรู้และประสบุการณ์ต่างๆให้แก่ชุมุชน	ซ้ึ่�งมีุเกษตรกรทั�งในพืั�นที�	และเกษตรกรในชุมุชนใกล้เคียง 
เข้้ามุาศู้กษาดูงาน	นำาไปเป็นแนวัทางปฏิิบัุติทั�งเรื�องการลดการเผาในพืั�นที�การเกษตร	การนำาฟางข้้าวั 
ไปใช้ประโยชน์	(เช่น	การเพัาะเห็ดฟาง	การคลุมุดิน	การนำาฟางข้้าวัไปเป็นอาหารเลี�ยงสัตว์ันำ�า)	

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	ลดการเผาในพืั�นที�การเกษตร	และการนำาฟางข้้าวัไปใช้ประโยชน์
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	: 
  ข้้าว	:	ผลิตเมุล็ดพัันธ์ุุ์คุณภาพั	เก็บุไว้ัใช้เองและจัำาหน่ายเป็นเมุล็ดพัันธ์ุุ์	
  ไม้้ผลิ	:	เก็บุผลผลิตที�มีุคุณภาพั	ในช่วังอายุที�เหมุาะสมุ
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
  ข้้าว	:	ข้ายเป็นเมุล็ดพัันธ์ุุ์ข้้าวั
  ไม้้ผลิ	:	ประชาสัมุพัันธ์ุ์ผ่านช่องทาง	Online	และมีุแมุ่ค้าประจัำามุารับุซืึ่�อ

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 ด้วัยควัามุสนใจัต้องการหาควัามุรู้เพิั�มุเติมุอยู่ตลอดเวัลา	 นางเพ็ัญรุ่ง	 กริ�มุใจั	 
จัะเข้้าร่วัมุอบุรมุกับุหน่วัยงานต่างๆ	ที�มีุโอกาส	ศู้กษาดูงานทั�งภายในจัังหวััดและต่างจัังหวััด	 
และผ่านกระบุวันการเรียนรู้ด้านการเกษตร	อีกทั�งยังเป็นคณะกรรมุการข้องกลุ่มุศููนย์ข้้าวั 
ชุมุชนบุ้านคลองโพัธิุ์�	เป็นคณะกรรมุการเครือข่้ายศููนยจั์ัดการศัูตรูพืัชชุมุชน	บุ้านคลองโพัธิุ์�	 
และเป็นสมุาชิกกลุ่มุแปลงใหญ่ข้้าวั	 ตำาบุลดงละคร	 จ้ังมีุโอกาสพับุปะกับุเครือข่้าย 
ด้านการเกษตรและ	มีุการเชื�อมุโยงเครือข่้ายเพืั�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้กิจักรรมุซ้ึ่�งกันและกัน

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ

69Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 3



จัังหวััดสำริะแก้วั

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 เน้นการลดตน้ทุนการผลิตโดยการรวัมุกลุ่มุผลติปุ�ยอินทรียไ์ว้ัใช้เองโดยการนำา 
วััสดุเหลือใช้จัากการเกษตรมุาทำาปุ�ยอินทรีย์
 	 การผลิตพืัชผักในโรงเรือนเพืั�อการพััฒนาผลผลิตให้มีุคุณภาพั	 ลดต้นทุน 
การผลิต	และทำาให้สามุารถคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแมุ่นยำา
 	 เน้นการผลิตพืัช	ผัก	ผลไมุ้	ที�ปลอดภัยตามุมุาตรฐานอินทรีย	์Organic	Thailand	 
ข้องกรมุวิัชาการเกษตร
 	 รวัมุกลุ่มุเกษตรกรที�มีุควัามุคิดแบุบุเดียวักับุ	 โดยรวัมุกันวัางแผนการผลิต 
และการจัำาหน่าย	 จััดตั�งวิัสาหกิจัชุมุชนเพืั�อนใจัอินทรีย์	 แปลงใหญ่ผักเพืั�อนใจัอินทรีย์ 
บุ้านคลองมุะละกอ

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การใช้ปุ�ยอินทรีย์ที�ผลิตเองข้องกลุ่มุวิัสาหกิจัชุมุชนเพืั�อนใจัอินทรีย์	ในกระบุวันการผลิตเพืั�อลดต้นทุนการผลิต
 	 การนำาเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืัชผักมุาใช้	 เพืั�อลดควัามุเสียหายที�เกิดข้้�นจัากการทำาลายข้องแมุลงศัูตรูพืัชและผลกระทบุ 
จัากสภาพัแวัดล้อมุ	ทำาให้สามุารถคาดการณ์ผลผลิตได้ตามุเป้าหมุายและต่อเนื�อง	
 	 วัางแผนการผลิตอย่างเป็นระบุบุ	เพืั�อไมุ่ให้ผลผลิตล้นตลาด

ด้�นัพืัชผัก

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายยุทธพงษ์	รัิตนวิทย์	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	มิิถุุนายน	พ.ศ.	2522
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัิธยมิศึกิษาตอำนต้น	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� : โริงเรีิยนเม้ิอำงเกิ�า	ตำาบัลักิบิันทร์ิบุัรีิ	จัังหวัดปริาจีันบุัรีิ
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	334	หมูิ�ที�	14	ตำาบัลัสริะขวัญ	
	 	 อำำาเภอำเม้ิอำงสริะแก้ิว	จัังหวัดสริะแก้ิว	27000
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9056	0535
ID Line 	 :		0890560535
Facebook		 :		ยุทธพงษ์	รัิตนวิทย์
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

70 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เป็นแหล่งเรียนรู้ศู้กษาดูงานแก่เกษตรกรและผู้ที�สนใจั	 “ศููนย์เรียนรู้การเพิั�มุ 
ประสิทธิุ์ภาพัการผลิตสินค้าเกษตร	(ศูพัก.)	อำาเภอเมืุองสระแก้วั	 จัังหวััดสระแก้วั”	โดยมีุ 
กิจักรรมุหลัก	คือ	การผลิตพืัชผัก
 	 เป็นแหล่งเรียนรู้ศู้กษาดูงานแก่เกษตรกรและผู้ที�สนใจั	 “วิัสาหกิจัชุมุชน 
เพืั�อนใจัอินทรีย์”	โดยเน้นการบุริการจััดการกลุ่มุ	การร่วัมุกันวัางแผนการผลิตพืัชผัก
 	 ลงมืุอปฏิิบัุติ	เพืั�อเป็นตัวัอย่าง	
 	 เป็นวิัทยากรบุรรยายให้ควัามุรู้แก่ ผู้ ที�มุาศู้กษาดูงาน	 และผู้ที�สนใจั 
ด้านการผลผลิตพืัชผัก	ตามุมุาตรฐานเกษตรอินทรีย์	Organic	Thailand

     เน้ำนำกิ�รัผู้ลิตพ่ชผู้กัิผู้ลไม้ให้้มีคุณ์ภ�พและปลอดภัยต่อตนำเอง ครัอบครััวิ และผู้้บ้ริัโภค 
     ลดต้นำทุำนำกิ�รัผู้ลิต โดยกิ�รัผู้ลิตปุ� ยอินำทำรัย์ีไว้ิใช้เอง 
     สุรั�้งม�ตรัฐ�นำและตรั�สิุนำค้�ข้องวิิสุ�ห้กิิจชุมชนำเพ่่อนำใจอินำทำรัย์ี เพ่่อให้้เป็นำท่ีำร้้ัจกัิข้องผู้้บ้ริัโภค
     จดัจำ�ห้น่ำ�ยผู้ลผู้ลิตท่ีำมีคุณ์ภ�พและปลอดภัย

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 มีุระบุบุการผลิตที�เหมุาะสมุตามุหลักมุาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 
เกื�อหนุนระบุบุนิเวัศูน์และควัามุหลากหลายทางชีวัภาพั	 ใช้วััสดุทางธุ์รรมุชาติจััดการกับุผลผลิต 
อยา่งระมัุดระวััง	เพืั�อรักษาสภาพัการเป็นเกษตรอินทรียแ์ละคุณภาพัในทุกขั้�นตอน	โดยได้รับุการรับุรอง 
มุาตรฐานเกษตรอินทรีย์	Organic	Thailand	จัากกรมุวิัชาการเกษตร
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	มีุกระบุวันการจััดการผลผลิตที�เหมุาะสมุได้รับุการรับุรองมุาตรฐาน 
เกษตรอนิทรีย	์Organic	Thailand	จัากกรมุวัชิาการเกษตรและมุบีุรรจัภัุณฑ์์ที�สะอาด	เหมุาะสมุสำาหรับุ 
ผลผลิตพืัชผักและผลไมุ้
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : การจัำาหน่ายผลผลิตภายใต้มุาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 
Organic	 Thailand	 ให้แก่ผู้บุริโภคโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ	 ดังนี�	 การจัำาหน่ายในตลาดนัดสีเขี้ยวั 
ข้องโรงพัยาบุาลสมุเด็จัพัระยุพัราชสระแก้วั	 รวัมุถ้งจัำาหน่ายให้กับุโรงพัยาบุาลสมุเด็จัพัระยุพัราช 
สระแก้วัเพืั�อใช้ในการทำาอาหารให้กับุผู้ป่วัยข้องโรงพัยาบุาล	 ตลาดเมืุองแก้วัและมีุการจัำาหน่ายให้กับุ 
ลูกค้าประจัำาเป็นการให้บุริการแบุบุส่งถ้งบุ้าน	(Delivery)

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
 	 การเข้้าร่วัมุอบุรมุกับุหน่วัยงานต่างๆ	 ในกระทรวังเกษตรและสหกรณ์	 เช่น	 สำานักงาน 
เกษตรจัังหวััดสระแก้วั	 สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืุองสระแก้วั	 สถานีพััฒนาที�ดินสระแก้วั	 สำานักงาน 
ประมุงจัังหวััดสระแก้วั	สำานักงานตรวัจับัุญชีสหกรณ์สระแก้วั	และหน่วัยงานอื�นๆ	
 	 การได้รับุโอกาสจััดทั�งเป็น	 “ศููนย์เรียนรู้การเพิั�มุประสิทธิุ์ภาพัการผลิตสินค้าเกษตร	 
(ศูพัก.)	 อำาเภอเมืุองสระแก้วั	 จัังหวััดสระแก้วั”	 ทำาให้ได้รับุการพััฒนาองค์ควัามุรู้จัากทุกหน่วัยงาน 
ข้องกระทรวังเกษตรและสหกรณ์
 	 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับุเกษตรกรที�ประสบุควัามุสำาเร็จั	 ผ่านการประชุมุคณะกรรมุการ 
เครือข่้าย	ศููนย์เรียนรู้การเพิั�มุประสทิธิุ์ภาพัการผลิตสินค้าเกษตร	(ศูพัก.)	ระดับุจัังหวััด	และคณะกรรมุการ 
เครือข่้ายแปลงใหญ่ระดับุจัังหวััด
 	 การหาควัามุรู้จัากอินเตอร์เน็ต

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดฉะเชิงเที่ริ�

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบุปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 โรงเรือนผลิตเห็ดนางฟ้า	 (เห็ดก้อน)	 ด้วัยระบุบุ 
สเปรย์หมุอกแบุบุอัจัฉริยะ

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ 
เที่คโนัโลย่ ม�ใช้ในักริะบุวันัก�ริผลิต 
ให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 โรงเรือนเห็ดอัจัฉริยะทำาให้ควับุคุมุควัามุชื�น 
และอุณหภูมิุทำาให้สามุารถเพิั�มุผลผลิตได้	ลดเวัลาในการ 
ให้นำ�า	 ลดต้นทุนในการใช้แรงงาน	 ควับุคุมุควัามุชื�น 
ได้เหมุาะสมุทำาให้มีุผลผลิตเพิั�มุข้้�น

ด้�นัก�ริผลิตเห็ด

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นางกัิญญาภัค	สกุิลัศรีิ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	เมิษายน	พ.ศ.		2515
ริะดับุก�ริศึึกษ� :	 มัิธยมิศึกิษาตอำนปลัาย	
สำถ�บัุนัก�ริศึึกษ� :	 โริงเรีิยนชุัมิแพศึกิษา
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	416	หมูิ�ที�	17	ตำาบัลัคลัอำงตะเกิริา	
	 	 อำำาเภอำท�าตะเกีิยบั	จัังหวัดฉะเชิังเทริา	24160
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	6839	7203
Facebook		 :		แปลังใหญ�เห็ดตำาบัลัคลัอำงตะเกิริา
เข้้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบุบุ

ปัจัจััยควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบุบุ

72 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 1.	จััดตั�งเป็นแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบุบุการผลิตเห็ดก้อน
	 2.	ให้ควัามุรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจัทั�วัไป
	 3.	จััดเป็นจุัดรวับุรวัมุผลผลิต

สุรั�้งควิ�มเช่่อม่ันำในำกิ�รัปรัะกิอบอ�ชีพกิ�รัเกิษตรั 
ด้วิยควิ�มสัุมฤทำธ์ิผู้ลท่ีำย่ังย่นำ และสุรั�้งควิ�มม่ันำคง 

ในำอ�ชีพกิ�รัเกิษตรัได้

ด้�นัก�ริบุริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ใช้ระบุบุโรงเรือนอัจัฉริยะ
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	มีุแหล่งรวับุรวัมุผลผลิตในพืั�นที�
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มีุแผนการจััดการรวับุรวัมุผลผลิต 
ไปจัำาหน่ายภานอก	เช่น	ตลาด	4	มุุมุเมืุอง	ตลาดไท	และตลาดชลบุุรี

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยงเครืิอข่้�ย
	 ก่อตั�งแปลงใหญ่เห็ดตำาบุลคลองตะเกรา	และเชื�อมุโยงกับุกลุ่มุย่อยอื�นๆ	ในชุมุชน

ก�ริข้ย�ยผลควั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบุอ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดก�ฬสิำนัธ์์ุ์

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 การีปลูกพืชผัักแต่่ละชนิด	 จัะต้่องมีการีจััดการีวัางแผันการีผัลิต่ให้ต่รีงต่ามควัามต้่องการีของต่ลาด	 
ผัลผัลิต่ออกต่ามฤดูกาล	ทำาให้ผัลผัลิต่ที�ได้มีค์ณภูาพมากขึ�น
 	 ทำาการีเกษต่รีโดย์การีลดใช้สิารีเคมี	 โดย์การีผัลิต่สิารีชีวัภัูณฑ์�ไว้ัใช้ในการีป้องกันและกำาจััดโรีคพืช 
และศัต่รูีพืช	เพื�อเป็นการีลดต้่นท์นการีผัลิต่	ปลอดภัูย์และผู้ับึริีโภูค	เป็นการีรัีกษาสิิ�งแวัดล้อม

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ 
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 การีแบ่ึงพื�นที�ทำาการีเกษต่รีออกเป็นสัิดส่ิวัน	 ทำาให้มี 
ผัลผัลิต่ต่ลอดทั�งปี	 สิามารีถสิร้ีางรีาย์ได้อย์่างต่่อเนื�อง	 และจัาก 
การีใช้สิารีชีวัภัูณฑ์�ไว้ัใช้ในการีป้องกันและกำาจััดศัต่รูีพืช	 ช่วัย์ลด 
ต้่นท์นการีผัลิต่	และย์ังทำาให้เกิดควัามปลอดภัูย์ต่่อผู้ัใช้	ผู้ับึริีโภูค	 
และย์ังช่วัย์รัีกษาสิิ�งแวัดล้อมอย์่างมีปรีะสิิทธิุ์ภูาพและไม่มี 
สิารีพิษต่กค้าง

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นางสาวปััทมา	คำำาเสนาะ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 31	ธัันวาคำม	พ.ศ.	2532
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยริามคำำาแหง
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	154	หม่�ที�	7	ตำาบลัคำำาสร้ิางเที�ยง	
	 	 อำำาเภอำสามชััย	จัังหวัดกาฬสินธ์ั�	46180
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	7954	0118
E- mail 	 :		am.pattama@icloud.com
ID Line 	 :		08	7954	0118
Facebook		 :		Amm	Pattama
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ
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		 	 สิามารีถเป็นแหล่งเรีีย์นรู้ีให้กับึเกษต่รีกรี	 หรืีอผู้ัที�สินใจัเข้ามาศึกษา 
ดูงาน	แลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ี	เพื�อนำาไปใช้หรืีอเป็นแนวัทางในการีปรีะกอบึอาชีพ 
ด้านการีเกษต่รีต่่อไปได้

  เน้้น้การปลููกพืืชผักัท่ี่�ปลูอดภััย ยึดปรชัญาเศรษฐกิจพือเพ่ืยง  
แลูะน้ำาหลัูกเศรษฐกิจพือเพ่ืยง มาใช้ใน้การดำาเนิ้น้กิจกรรม 

ด้าน้การเกษตรแลูะดำาเนิ้น้ช่วิิต

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 มีการีวัางแผันการีผัลิต่	 
การีลดต้่นท์นการีผัลิต่	มีการีใช้สิารีชีวัภัูณฑ์�ในการีป้องกัน 
และกำาจััดศัต่รูีพืช	ผัลผัลิต่ที�ได้มีควัามปลอดภัูย์ต่่อชาวัสิวัน	และผู้ับึริีโภูค	มีกรีะบึวันการี 
ผัลิต่ที�เป็นมิต่รีต่่อสิิ�งแวัดล้อม
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 มีการีปลูกพืชผัสิมผัสิานต่ลอดทั�งปี	 เพื�อให้ผัลผัลิต่ 
ที�หลากหลาย์	เพีย์งพอ	และมีค์ณภูาพ	ออกขาย์สู่ิต่ลาดได้ต่ลอดทั�งปี	และมีควัามปลอดภัูย์ 
ต่่อผู้ับึริีโภูค
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มีการีนำาผัลผัลิต่ออกขาย์เองที�ต่ลาด 
ในช์มชน	 ส่ิงขาย์ต่ามร้ีานค้าในหมู่บ้ึาน	 และทำาหน้าร้ีานวัางขาย์บึริีเวัณ 
หน้าสิวัน

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พั 
และก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
 	 มีการีเข้าอบึรีมรัีบึควัามรู้ีด้านการีเกษต่รีอย่์างต่่อเนื�อง
 	 มีการีเชื�อมโย์งกับึเครืีอข่าย์	Smart	Farmer
 	 มีการีสิร้ีางเครืีอข่าย์กับึเกษต่รีกรีในช์มชน

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดบึงก�ฬ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 การีหม์นเวีัย์นทรัีพย์ากรี	เลือกชนิดพืชโดย์ดูควัามเหมาะสิมกบัึภููมิอากาศและดนิและพย์าย์ามจััดรีะบึบึใหเ้อื�อปรีะโย์ชน�ให้แก่กัน 
โดย์ไม่มีเศษวััสิด์จัากกิจักรีรีมการีเกษต่รีใดเหลือทิ�งที�จัะสิร้ีางมลพิษให้กับึสิิ�งแวัดล้อมเลย์	 เช่น	 การีไถกลบึต่อซัังข้าวัเพื�อใช้เป็นป์�ย์ในนา	 
ช่วัย์ลดต้่นท์นในการีใส่ิป์�ย์ทำาให้การีทำานาข้าวัได้ผัลผัลิต่ดี	 ไม่มีสิารีต่กค้าง	 ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ	 การีทำานำ�าหมักชีวัภูาพสัิบึปะรีด	 
เพื�อลดต้่นท์น	และเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 การีนำาเศษวััสิด์รีอบึตั่วัท์กอย์า่งมาใช้ให้เกิดปรีะโย์ชน�สิงูส์ิด	ไม่ทิ�งอะไรีให้สิญูเปล่าได้เริี�มลงมือ 
ทำาเป็นตั่วัอย์่าง	 ทดลองทำา	 ทดลองใช้	 ศึกษาหาควัามรู้ีเปลี�ย์นวิัธีุ์การีผัลิต่เดิม	 จัากการีใช้สิารีเคมี 
ในไร่ีนาก็หันมาปรัีบึเปลี�ย์นเป็นการีใช้	ป์�ย์คอก	ป์�ย์หมักชีวัภูาพ	นำ�าหมักชีวัภูาพสัิบึปะรีด	เพื�อลดต้่นท์น	 
และเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	กิจักรีรีมผัลิต่อาหารี	ได้แก่

	 		 การีปลูกข้าวั	เพื�อบึริีโภูคในครัีวัเรืีอน

	 		 การีเลี�ย์งปลา	โดย์เลี�ย์งเพื�อบึริีโภูคในครัีวัเรืีอนและจัำาหน่าย์	ปลาที�เลี�ย์ง	ได้แก่	ปลาด์ก	 
ปลานิล	ปลาต่ะเพีย์น	ปลาไน	ซึั�งเป็นปลาที�บึริีโภูคอย์ูป่รีะจัำาเป็นที�ต้่องการีของต่ลาดและเลี�ย์งไม่ย์ากนัก

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายยม	คำำายอำด	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 1	มกริาคำม	พ.ศ.	2495
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริะถมศึกษาปีัที�	4	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 โริงเรีิยนบ้านท�าโพธิั�	ตำาบลัท�ากริะเสริิม		 	 	 	

อำำาเภอำนำ�าพอำง	จัังหวัดขอำนแก�น
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	77	หม่�ที�	13	ตำาบลัศรีิชัมภ่	อำำาเภอำโซ่�พิสัย
	 	 จัังหวัดบึงกาฬ	38170	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 09	9739	5213
ID Line 	 :		0997395213
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ
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	 “ขย์าย์แนวัคิด	 มีแนวัร่ีวัม”	 โดย์เริี�มจัากการีแบ่ึงปันแจักจ่ัาย์ให้แก่เพื�อนบ้ึาน	 
และเพื�อนบ้ึานนำาไปใช้ได้ผัลดี	 เริี�มมีแนวัร่ีวัมในการีทำาเกษต่รีผัสิมผัสิาน	 จัากบ์ึคคล 
ในหมู่บ้ึานที�มาศึกษาดูงาน	แล้วันำาไปปฏิิบัึติ่	ขย์าย์ข้ามหมู่บ้ึาน	ต่ามคำาบึอกต่่อของเครืีอข่าย์
	 “แก้ปัญหา	 โดย์วัางแผันแบึบึมีเหต์่ผัล”	 การีเริี�มต้่นทำาการีเกษต่รีนั�นมิได้รีาบึรืี�น 
เสิมอไป	 ได้ปรีะสิบึปัญหาหลาย์ๆ	ปรีะการี	หนึ�งในนั�นคือ	 ปัญหาควัามแห้งแล้ง	ทำาให้ส่ิง 
ผัลกรีะทบึต่่อ	ข้าวั	สิวัน	และสัิต่วั�นำ�า	จึังได้หาทางป้องกันแก้ไขโดย์เข้าร่ีวัมโครีงการีจััดรีะบึบึ 
การีใช้ที�ดินของกรีมพัฒนาที�ดิน	 โดย์ได้ข์ดบ่ึอนำ�าไว้ัสิำารีองปรีับึพื�นที�บึางส่ิวันเป็นแบึบึ 
ร่ีองสิวันเพื�อกักเก็บึนำ�าลดควัามเสีิ�ย์งจัากการีขาดนำ�าในการีปรีะกอบึอาชีพ

 “พึื�งตน้เอง” จากสถาน้การณ์์ปัจจุบััน้ ได้ม่การระบัาดของ โรคโควิิด – 19 ประกอบักับัภัาวิะเศรษฐกิจ แลูะราคายางพืาราท่ี่�ตกตำ�า  
ที่ำาให้เกิดควิามเขา้ใจแลูะศรทัี่ธาต�อการใช้ช่วิิตท่ี่�มุ�งเน้้น้การพึื�งพืาตัวิเอง แลูะต้องปลููกพืืชเลู้่ยงสัตว์ิให้หลูากหลูาย สิ�งใดท่ี่�ต้องใช้ ต้องกิน้ก็ให้ที่ำา 

 
ให้ปลููก ให้เลู้่ยงสิ�งน้ั้น้ ซึึ่�งภัรรยา แลูะลููก ได้ให้ควิามร�วิมมือเป็น้อย�างด่ แลูะร�วิมมือกัน้ ผัลิูตสิ�งท่ี่�ครอบัครวัิต้องกิน้ต้องใช้ก�อน้ 

 
ที่ยอยปลููกพืืชหลูากหลูายชนิ้ด ให้ม่อาหารรับัประที่าน้ใน้ครวัิเรอืน้โดยซ้ืึ่อให้น้้อยท่ี่�สุด

 “แน้วิคิดถูก การที่ำาจะถูก”แน้วิคิดใน้การประกอบัอาช่พืคือต้องการเริ�มจากการที่ำากิน้ใน้ครวัิเรอืน้ให้เพ่ืยงพือเป็น้อัน้ดับัแรก เมื�อม่มากมาย 
เกิน้กวิ�าจะบัรโิภัคได้หมดก็ได้แบั�งปัน้ให้ญาติพ่ื�น้้องแลูะเพืื�อน้บ้ัาน้ ซึึ่�งใน้แต�ลูะวัิน้จะม่เพืื�อน้บ้ัาน้มาขอแบั�งปัน้เพืื�อน้ำาไปประกอบัอาหาร หรอืมาขอซ้ืึ่ออยู�เสมอ 

 
เมื�อบัริโภัคเอง แจกจ�ายได้บัา้งแลู้วิก็ได้น้ำาบัางส�วิน้ไปที่ำาบุัญช�วิยเหลืูอศาสน้าแลูะสังคมจากน้ั้น้จงึค�อยจำาหน้�าย เนื้�องจากม่ควิามเชื�อวิ�าเมื�อตน้เองบัรโิภัคได้ 

 
ญาติพ่ื�น้้องแลูะเพืื�อน้บ้ัาน้บัริโภัคได้ แสดงวิ�าผัลูผัลิูตต�างๆ เหลู�าน้ั้น้ม่คุณ์ภัาพื ตน้เองม่ควิามรูค้วิามชำาน้าญใน้ระดับัหนึ้�งใน้การผัลิูตจงึจะจำาหน้�าย

 “สรา้งควิามยั�งยืน้ที่างสิ�งแวิดลู้อม”ปัจจุบััน้หลูายพ้ืืน้ท่ี่�ใน้ประเที่ศไที่ยประสบัปัญหาด้าน้สิ�งแวิดลู้อม พ้ืืน้ท่ี่�ป� าลูดน้้อยลูงเรื�อยๆ การใช้สารเคม่ โดยไม�คำานึ้งถึง

 สภัาพืแวิดลู้อม ส�งผัลูเส่ยต�อระบับันิ้เวิศเป็น้อย�างมาก การที่ำาน้าสวิน้ผัสมของตน้เองได้ปลููกพืืชหลูากหลูายเพืื�อให้ระบับันิ้เวิศใน้สวิน้สมดุลูท่ี่�สุด 
 รวิมท้ัี่งการใช้สารเคม่แต�พือจำาเป็น้ ถูกวิิธ่ ก็เป็น้การคืน้ควิามสมบูัรณ์์ให้ธรรมชาติ แม้เริ�มจากจุดเล็ูก ท่ี่�สวิน้ เพืื�อขยายไปตามเครอืข�ายต�อไป

	 		 การีเลี�ย์งไก่	มีการีเลี�ย์งไก่พื�นบ้ึาน	ไก่ชน	เพื�อบึริีโภูค	และจัำาหน่าย์

	 		 การีปลูกพืชผััก	 จัะมีสิองลักษณะคือปลูกเพื�อบึริีโภูคในครัีวัเรืีอน	 
โดย์ปลูกรีอบึบึริีเวัณบ้ึาน	 และบึริีเวัณรีอบึบ่ึอเลี�ย์งปลา	 ปลูกหลากหลาย์ชนิด	 ซึั�งบึางครัี�ง 
ก็ได้แบ่ึงปันให้เพื�อนบ้ึานหรืีอมีผู้ัมาขอซืั�อ	

	 		 ไม้ผัล	 มีการีปลูกไม้ผัลย์ืนต้่นผัสิมผัสิานหลาย์ชนิดในสิวัน	 ได้แก่	 ท์เรีีย์น	 
มังค์ด	ลองกอง	ขน์น	มะม่วัง	มะพร้ีาวั	ละม์ด	ส้ิมโอ	มะขาม	และไผ่ั	เป็นต้่น
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	ผัลผัลิต่ที�ได้จัากแปลงนั�นจัะเน้นให้บึริีโภูคเพีย์งพอในครีอบึครัีวัก่อน	จึังแบ่ึงปัน	และจัำาหน่าย์
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ช่องทางการีต่ลาด	ได้แก่
  	การจัำาหน่ายท่ี่�บ้าน	โดย์ผัลผัลิต่ที�ได้ท์กชนิดสิามารีถจัำาหน่าย์ได้	มีผู้ัซืั�อถึงที�บ้ึาน	ได้แก่	ผัักสิวันครัีวั	ปลาสิด	ไก่	หน่อไม้	 
และสัิบึปะรีด	เป็นต้่น

	 		การจัำาหน่ายผ่านพ่่อค้้าค้นกลิาง	 โดย์จัะมีพ่อค้าคนกลางมาทำาการีรัีบึซืั�อสัิบึปะรีดที�สิวัน	 และการีจัำาหน่าย์ย์างพารีา	 
ก็จัะมีพ่อค้ามารัีบึปรีะมูลที�ลานย์าง

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
		 “ชอบึและเหมาะกบัึต่นเอง”	เนื�องจัากว่ัาอาชีพเกษต่รีกรี	เป็นอาชีพที�ชอบึแม้เป็นอาชีพที�ทำามาตั่�งแต่่บึรีรีพบ์ึร์ีษ	ก็ต้่องย์อมรัีบึว่ัา 
ย์งัมีองค�ควัามรู้ีอีกมากมาย์	ที�ย์งัไม่รู้ี	เมื�อได้อบึรีมและศึกษาดูงานจึังเริี�มนำามาปฏิิบัึต่กิบัึนา	และสิวันตั่วัเอง	เริี�มจัากปรัีบึปร์ีงดิน	เดิมจัากที�ไถ	 
และใช้ป์�ย์เคมีอย่์างเดีย์วั	ใช้ควัามรู้ีจัากที�ได้อบึรีมมาปรัีบึปร์ีงดินโดย์หลังฤดูทำานาก็ไม่เผัาต่อซัังข้าวัแต่่ใช้การีไถกลบึแทน	แม้ในรีะย์ะเริี�มต้่น 
จัะได้	ผัลผัลิต่ไม่ดีนักเพรีาะย์ังขาดควัามรู้ีและไม่มีทักษะเลย์แต่่ค่อย์ๆสัิงเกต่และเรีีย์นรู้ีจัากการีลงมือปฏิิบัึติ่ด้วัย์ต่นเองจันสิำาเร็ีจัในรีะดับึ 
ที�ต่นเองย์อมรัีบึได้	 ซึั�งจัากการีที�ได้ไปอบึรีมและศึกษาดูงานจัากสิำานักงานเกษต่รีอำาเภูอ	 
และหน่วัย์งานอื�นๆ	 ทำาให้รู้ีจัักเพื�อนร่ีวัมอาชีพ	 สิรี้างให้เกิดเครีือข่าย์	 แลกเปลี�ย์น 
องค�ควัามรู้ีในการีทำาเกษต่รี	ตั่�งแต่่ขบึวันการีผัลิต่ไปจันถึงช่องทางการีจัำาหน่าย์

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

79Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดบ์ร่ิรัิมย์์

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 การีแปรีรูีปผัลผัลิต่ทางการีเกษต่รี	เช่น	การีทำาหน่อไม้ดอง	ข้าวักล้อง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ 
 ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 การีบึริีหารีจััดการีนำ�าพื�นที�ทำาการีเกษต่รี	 โดย์การีใช้รีะบึบึนำ�าไหล 
จัากที�สูิงลงมาที�ต่ำ�า	 วิัธีุ์การีคือข์ดร่ีองนำ�าแล้วัปล่อย์นำ�าลงมาให้ไหลต่ามร่ีองนำ�า 
ในรูีปแบึบึรีะบึบึพัก	 เพื�อลดการีใช้พลังงานและแรีงงานในการีสูิบึนำ�าขึ�นมา 
รีดต้่นไม้

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายบ์ญเสริิม	ศริส์ด	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 8	สิงหาคำม	พ.ศ.	2513
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยริาชัภัฏส์ริินทริ�
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	174/1	หม่�ที�	9	ตำาบลัเขาคำอำก	
	 	 อำำาเภอำปัริะโคำนชััย	จัังหวัดบ์รีิรัิมย�	31140	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 09	3067	5513
E- mail 	 :		Boonserm3152@gmail.com
ID Line 	 :		093-0675513
Facebook		 :		Boonserm	Sonsut	(Serm)
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

80 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 ถ่าย์ทอดควัามรู้ีให้กับึผู้ัที�สินใจั	ด้านการีขย์าย์พันธ์ุ์�	เช่น	การีต่อนกิ�ง	 
ทาบึกิ�ง	 เพาะเมล็ด	 และปักชำา	 เป็นต้่น	 อีกทั�งเป็นจ์ัดเรีีย์นรู้ีการีทำาเกษต่รี 
แบึบึผัสิมผัสิานให้กับึบ์ึคคลอื�นได้ศึกษาดูงาน
 	 เป็นผู้ันำาช์มชนที�เป็นแบึบึอย่์างและให้ควัามสิำาคัญในการีทำาเกษต่รี 
แบึบึปลอดภัูย์	อีกทั�งส่ิงเสิริีมให้คนในช์มชนทำาการีเกษต่รีเพื�อย์ังชีพ
 	 คนในช์มชนมีรีาย์ได้เพิ�มมากขึ�น	 จัากการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	 
การีขย์าย์พันธุ์�พืชจัำาหน่าย์	และการีแปรีรูีปสิินค้าเกษต่รี

ปรับัเปลู่�ยน้พืฤติกรรมการที่ำาเกษตรเชิงเด่�ยวิของคน้ใน้ชุมชน้ 
แลูะสร้างควิามยั�งยืน้ให้กับัลููกหลูาน้ใน้อน้าคต

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 เน้นการีใช้ต้่นท์นน้อย์	 ใช้แรีงงานคนในครีอบึครัีวั	 
วัางแผันในการีใช้นำ�าให้เพีย์งพอต่ลอดทั�งปี
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ผัลิต่ต่ามฤดูกาล	 เน้นการีแปรีรีูปผัลผัลิต่ต่่างๆ	 
ให้หลากหลาย์
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ด้านการีต่ลาด	 เน้นช์มชนในหมู่บ้ึาน	 และช์มชน 
ข้างเคีย์ง	และการีจัำาหน่าย์ออนไลน�

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
 	 การีเข้าร่ีวัมอบึรีมเพื�อเพิ�มศักย์ภูาพในด้านต่่าง	ทั�งหน่วัย์งานรัีฐและภูาคเอกชน
 	 ใช้เทคโนโลย์สีิารีสินเทศเพื�อศึกษาแลกเปลี�ย์นองค�ควัามรู้ีจัาก	กล่์มเกษต่รีพอเพยี์ง	สิำานักงานเกษต่รีอำาเภูอ	 
สิำานักงานเกษต่รีจัังหวััด	และปรีาชญ�ชาวับ้ึาน
 	 เชื�อมโย์งเครืีอข่าย์การีผัลิต่สิินค้าเกษต่รีร่ีวัมกับึช์มชน	และในรีะดับึอำาเภูอ

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

81Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดศร่ิสำะเกษ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 ปรีะกอบึอาชีพเกษต่รีกรีรีม	 เน้นการีทำานาเป็นหลัก	 แต่่เนื�องจัาก
สิภูาพแวัดล้อม	 สิภูาพดินฟ้้าอากาศที� มีการีเปลี�ย์นแปลงในปัจัจ์ับัึน	 
รีวัมทั�งมีโรีคและแมลงรีบึกวันมากขึ�น	 รีาคาผัลผัลิต่ต่กต่ำ�า	 ไม่เพีย์งพอต่่อ 
การีดำารีงชีพ	 ทำาให้หันมาสินใจัปลูกพืชอย่์างอื�น	 เป็นอาชีพเสิริีม	 เช่น	 
ข้าวัโพดเลี�ย์งสัิต่วั�	 ข้าวัโพดหวัาน	มะม่วัง	 เป็นต้่น	และนอกจัากนี�ย์ังมีโอกาสิ 
เข้ารัีบึการีอบึรีมด้านการีเกษต่รี	การีทำาเกษต่รีผัสิมผัสิาน	จึังได้นำาควัามรู้ีนั�น 
มาปรัีบึใช้ในพื�นที�นาของตั่วัเอง	 เริี�มต้่นจัากการีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดินหลังจัาก 
เก็บึเกี�ย์วัข้าวั	โดย์การีไถกลบึต่อซัังขา้วั	ปลูกถั�วัเขีย์วั	ปลูกถั�วัพร้ีา	เพื�อช่วัย์เพิ�ม 
ธุ์าต์่อาหารีในดิน	มีการีนำาดินไปต่รีวัจัวิัเครีาะห�	เพื�อใส่ิป์�ย์ต่ามค่าวิัเครีาะห�ดิน	 
ช่วัย์ลดต่้นท์นการีผัลิต่	 มีการีปลูกกล้วัย์ในสิวัน	 ปลูกผัักสิวันครีัวั	 ข์ดสิรีะนำ�า	 
เพื�อเลี�ย์งปลาและเป็นบ่ึอเก็บึนำ�าไว้ัใช้ในฤดูแล้ง	 อีกทั�งยั์งทำาป์�ย์หมักไว้ัใช้ใน 
ไร่ีนาและสิวัน	 เพื�อลดการีใช้สิารีเคมี	 ได้ผัักที�ปลอดภัูย์ไว้ับึริีโภูคในครีัวัเรืีอน	 

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายสมัย	ริาชัภักดี	

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 28	มิถ์นายน	พ.ศ.	2508

ริะดับก�ริศึกษ� :	 มัธัยมศึกษาตอำนปัลัาย	

ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	7	หม่�ที�	7	ตำาบลัโนนค้ำอำ	อำำาเภอำโนนค่ำณ

	 	 จัังหวัดส์ริินทริ�	32130	

โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	9864	1711

ID Line 	 :		0898641711

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ
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	 ลงมือปฏิิบัึติ่ทำากิจักรีรีมด้านเกษต่รีผัสิมผัสิาน	 เพื�อเป็นแบึบึอย์่าง 
ให้กับึช์มชน	และเป็นวิัทย์ากรีถ่าย์ทอดควัามรู้ีให้กับึช์มชน	

เนื้�องจากอาช่พืการเกษตรเป็น้อาช่พืท่ี่�ที่ำากัน้มาอย�างยาวิน้าน้ 
ต้ังแต�บัรรพืบุัรุษ จงึอยากสืบัที่อดอาช่พืน้่้ไว้ิให้ลููกหลูาน้ได้เร่ยน้รู้

 แลูะน้ำาไปต�อยอด คิดค้น้วิิธ่การที่ำาเกษตรสมัยใหม�ท่ี่�ด่
 

แลูะยั�งยืน้ต�อไป น้อกจากน้่้ยังเป็น้อาช่พืท่ี่�ให้ควิามสงบั  
ผั�อน้คลูาย ได้อยู�กับัธรรมชาติ ได้สัมผัสัอากาศท่ี่�บัริสุที่ธ์ิ 

 แลูะได้อยู�กับัครอบัครวัิอย�างอบัอุ�น้ใน้วิิถ่ท่ี่�พือเพ่ืยง 

เป็นแบึบึอย่์างที�ดีในการีทำาเกษต่รี	 และการีใช้ชีวิัต่ต่ามแนวัเศรีษฐกิจัพอเพีย์ง	 จันได้รัีบึเลือกให้เป็นศูนย์�เรีีย์นรู้ี 
การีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	ศูนย์�เรีีย์นรู้ีการีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	(ศพก.)	เครืีอข่าย์	
โดย์มีเกษต่รีกรีทั�งในพื�นที�และพื�นที�ใกล้เคีย์งเข้ามาศึกษาดูงาน	และนำาไปเป็นทางปฏิิบัึติ่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 แต่่ก่อนทำานาใช้ป์�ย์เคมีในการีบึำาร์ีงต้่นข้าวั	ซึั�งป์�ย์เคมีมีรีาคาสูิง	ทำาให้ต้่นท์นในการีผัลิต่สูิงต่าม	ไปด้วัย์	หลังจัาก 
ได้รัีบึควัามรู้ีในการีทำาการีเกษต่รีการีบึำาร์ีงดิน	 การีต่รีวัจัวิัเครีาะห�ดิน	 นาย์สิมัย์	 รีาชภัูกดี	 ได้นำาดินไปต่รีวัจัวิัเครีาะห�	 
และใช้ป์�ย์ต่ามค่าวิัเครีาะห�ดิน	 มีการีนำาถั�วัพรี้า	 ถั�วัเขีย์วัมาปลูกหลังฤดูทำานา	 เพื�อเป็นป์�ย์พืชสิด	 เพิ�มธุ์าต์่ไนโต่รีเจัน 
ให้กับึดิน	ทำาให้ถึงฤดูทำานาอัต่รีาการีใช้ป์�ย์เคมีน้อย์ลง	ช่วัย์ลดต้่นท์นการีผัลิต่ได้มาก	และได้ผัลผัลิต่ที�มากขึ�นกว่ัาเดิม	

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 มีการีปรีะย์์กต่�ใช้เทคโนโลยี์ในการีผัลิต่ข้าวั	 การีลดต้่นท์นการีผัลิต่	 การีทำาป์�ย์หมัก	 
การีปลูกพืชหม์นเวีัย์น	และการีเลี�ย์งปลา	เป็นกิจักรีรีมที�ทำาต่ลอดทั�งปี
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ข้าวั	เก็บึไว้ัในย์์้งฉาง	เพื�อไว้ับึริีโภูคและเป็นเมล็ดพันธ์ุ์�
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ผัลผัลติ่ที�ได้ส่ิวันใหญบ่ึริีโภูคภูาย์ในครีวััเรืีอน	หากเหลอืจัะแบึง่ขาย์ให้กับึเพื�อนบ้ึาน 
ในช์มชน	และหมู่บ้ึานใกล้เคีย์ง	ย์กเว้ันข้าวัโพดเลี�ย์งสัิต่วั�ที�เก็บึเมล็ดส่ิงขาย์ให้กับึบึริีษัทที�รัีบึซืั�อ

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 มีการีหาควัามรู้ีทางด้านเกษต่รีในอินเทอรี�เน็ต่	 รีาย์การีโทรีทัศน�ที�เกี�ย์วักับึด้านการีเกษต่รี	 และสิมัครีเข้าร่ีวัม 
ฝึึกอบึรีมกับึหน่วัย์งานของรัีฐหรืีอเอกชน	 เวัลามีการีจััดกิจัรีรีมที�ให้ควัามรู้ีด้านการีเกษต่รี	 การีใช้เทคโนโลยี์ 
ด้านการีเกษต่รี	การีทำาอาหารีเลี�ย์งปลา	และศึกษาดูงานกับึปรีาชญ�เกษต่รีท่านอื�นๆ	เพื�อนำามาปรัีบึใช้ต่่อไป

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดม์กด�ห�ริ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 การีเพาะชำากิ�งพันธ์ุ์�ไม้โดย์วิัธีุ์การีควับึแน่น	 โดย์นำากิ�งพันธ์ุ์�ไม้ที�แช่ด้วัย์ 
นำ�าย์าเร่ีงรีากผัสิมนำ�าย์ากันเชื�อรีามาปักชำาบึนแก้วัพลาสิติ่กที�อัดดินปลูกจันแน่น	 
เจัาะรูีต่รีงกลางแก้วัเส้ินผ่ัาศูนย์�กลาง	1	–	1.5	เซันติ่เมต่รี	ลึกปรีะมาณ	1	ส่ิวัน	3	 
ของแก้วั	 ใช้ทรีาย์รีองก้นหล์ม	 นำากิ�งพันธ์ุ์�วัางให้กึ�งกลางแล้วันำาทรีาย์ผัสิมนำ�า 
เทลงช่องว่ัางรีะหวั่างกิ�งพันธ์ุ์�กับึดินปลูก	 ครีอบึถ์งพลาสิต่ิกเพื�อควับึแน่น	 
ใช้เวัลา	20	–	30	 วััน	จัะเห็นรีากงอกออกมา	แล้วันำากิ�งพันธ์ุ์�มาใส่ิถ์งเพาะที� 
เต่รีีย์มดินปลูกใหม่ไว้ัแล้วั	 นำาเข้าไปพักในโรีงเพาะชำาต้่นกล้าขนาดเล็ก	 
เพื�อลดการีคลาย์นำ�าของกิ�งพันธ์ุ์�	ทั�งนี�	โรีงเพาะชำาต้่องอย์ูใ่นบึริีเวัณที�ร่ีมมีแดด 
รีำาไรี	ปรีะมาณ	1	สัิปดาห�	เปิดพลาสิติ่กคล์มโรีงเพาะชำาออก	ดูแลรีดนำ�าอน์บึาลกิ�งพันธ์ุ์�	ก่อนนำาไปปลูก

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 สิามารีถเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีงอกของรีากได้	100	เปอรี�เซ็ันต่�	และได้กิ�งพันธ์ุ์�ที�ดี	สิมบูึรีณ�ในการีปลูก

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายมาโนชั	โพธิั�เมือำง	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 12	ก์มภาพันธั�	พ.ศ.	2502
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	สาขาจิัตวิทยาสังคำม	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยริามคำำาแหง
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	73	หม่�ที�	5	ตำาบลัหนอำงส่งเหนือำ
	 	 อำำาเภอำหนอำงส่ง	จัังหวัดม์กดาหาริ	49160	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	2842	2398
ID Line 	 :		0828422398
Facebook Fanpage	:	สวนมาศ	เกษตริเชิังท�อำงเที�ยว	Suan	Mard	Mukdahan
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ
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	 สิวันมาศ	เกษต่รีเชิงท่องเที�ย์วั	Suan	Mard	Mukdahan	ได้เปิดเป็น 
ศูนย์�เรีีย์นรู้ีด้านการีทำาเกษต่รี	 การีปลูกพืช	 แบึบึใช้นำ�าน้อย์	 ฝึึกอบึรีมให้ 
เกษต่รีกรีที�สินใจัทำาการีเกษต่รีในรูีปแบึบึของปรีาชญ�ชาวับ้ึาน	 และเครืีอข่าย์	 ศพก.	 
เป็นหน่วัย์จััดการีศึกษาของวัิทย์าลัย์ช์มชนม์กดาหารี	 หลักสูิต่รีรีะดับึ 
อน์ปริีญญา	 ในสิาขาเทคโนโลยี์การีเกษต่รี	 และได้เผัย์แพร่ีองค�ควัามรู้ี 
ด้านการีบึริีหารีจััดการีพืช	 การีปลูกพืช	 ไปย์ังสืิ�อต่่างๆ	 เช่น	 Youtube	 
Facebook	เป็นต้่น

ต้องการสรา้งแหลู�งอาหารท่ี่�สมบูัรณ์์แลูะปลูอดภััยต�อผูับ้ัริโภัค 
เป็น้แปลูงเกษตรท่ี่�ยั�งยืน้ เพิื�มพ้ืืน้ท่ี่�ส่เขย่วิให้กับัชุมชน้แลูะประเที่ศ 

แลูะเป็น้แหลู�งเรย่น้รู้ให้กับัเกษตรกรหรอืคน้ท่ี่�สน้ใจ

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ปลูกพืชแบึบึพึ�งพา	ใช้นำ�าน้อย์	แบึบึไม้ใหญ่	ช่วัย์ไม้เล็ก	เป็นการีปลูกไม้ผัลคละสิาย์พันธ์ุ์�	 
นำาสิาย์พันธ์ุ์�พืชใหม่ๆ	 มาปลูกและขย์าย์พันธ์ุ์�ในพื�นที�	 ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวัในพื�นที�	 เช่น	 พลับึ	 มะคาเดเมีย์	 
อโวัคาโด	กาแฟ้	โกโก้	เป็นต้่น	มีการีปรัีบึเปลี�ย์นการีปลูกพริีกไทย์	แบึบึขึ�นหลักซีัเมนต่�	มาเป็นขึ�นต้่นไม้แทน	เพื�อลด 
การีใช้นำ�า	มีการีผัลิต่ป์�ย์หมัก	ป์�ย์นำ�าใช้เอง	โดย์ผัลิต่จัากวััสิด์ในพื�นที�	เน้นควัามปลอดภัูย์ของผู้ับึริีโภูค	เพื�อต่ามให้ทันกับึ 
ควัามต้่องการีของต่ลาด
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 วัางแผันให้ผัลผัลิต่ออกก่อนฤดูกาล	 และหลังฤดูกาล	 เพื�อเพิ�มรีาคาให้ผัลผัลิต่	 
มีการีใช้ตู้่อบึพลังงานแสิงอาทิต่ย์�	เพื�อถนอมอาหารี	ย์ืดอาย์์การีบึริีโภูค	และเพิ�มมูลค่าให้ผัลผัลิต่
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มีต่ลาดเพื�อจัำาหน่าย์ผัลผัลิต่ที�แน่นอน	 เช่น	 ต่ลาดนัดช์มชน	 ต่ลาดสิดเทศบึาล 
หนองสูิง	ขาย์ออนไลน�ผ่ัานเพจัเฟ้สิบ์ึ�ค	มีพ่อค้ามารัีบึถึงสิวัน	และออกจัำาหน่าย์ผัลผัลิต่กับึหน่วัย์งานรีาชการี

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 ศึกษาหาควัามรู้ีเพิ�มเติ่ม	 โดย์การีค้นคว้ัาจัากเครืีอข่าย์สัิงคมออนไลน�	 (Social	 Network)	 เช่น	 Google	 
Youtube	 ฯลฯ	 และไปศึกษาดูงานในพื�นที�ของเกษต่รีกรีที�ทำาการีเกษต่รีปรีะสิบึควัามสิำาเร็ีจัทั�งในและต่่างจัังหวััด	 
และดำาเนินการีสิร้ีางและเชื�อมโย์งเครืีอข่าย์โดย์การีรีวับึรีวัมเกษต่รีกรีในพื�นที�	จััดตั่�งกล่์มวิัสิาหกิจัช์มชนเพื�อร่ีวัมกันผัลิต่ 
และจัำาหน่าย์	 และย์ังมีการีเชื�อมโย์งโดย์การีถ่าย์ทอดองค�ควัามรู้ีการีดำาเนินกิจัการีและการีวัางแผันการีผัลิต่กับึให้กับึ 
เครืีอข่าย์	Young	Smart	Farmer	จัังหวััดม์กดาหารีด้วัย์

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

85Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดสำกลนัคริ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 นาย์ก้อนทอง	 จิักจัักรี�	 มีการีดำาเนินกิจักรีรีมที�หลากหลาย์ในรูีปแบึบึของ 
เกษต่รีผัสิมผัสิาน	 ทั�งการีทำานา	 ปลูกปาล�มนำ�ามัน	 ย์างพารีา	 มันสิำาปะหลัง	 อ้อย์	 
และการีเลี�ย์งโค	 จึังได้มีการีนำาเครืี�องจัักรีกลทางเกษต่รี	 เช่น	 รีถไถนา	 รีถเกี�ย์วัข้าวั	 
รีถปลูกอ้อย์	เครืี�องพ่นป์�ย์และเมล็ดพันธ์ุ์�	เป็นต้่น	เข้ามาช่วัย์ท่์นแรีง	มีการีปรัีบึปร์ีงวิัธีุ์ 
การีผัลิต่จัากใช้แรีงงานมน์ษย์�และสัิต่วั�เป็นหลักมาใช้เครืี�องจัักรีกลช่วัย์ในกรีะบึวันการีผัลิต่	 
ซึั�งสิามารีถลดต้่นท์นด้านแรีงงาน	และทำาให้การีปฏิิบัึติ่งานสิะดวักรีวัดเร็ีวั

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 ในการีทำานามีการีปรัีบึเปลี�ย์นจัากที�เคย์เผัาต่อซัังหลังจัากเก็บึเกี�ย์วัผัลผัลิต่แล้วั	 มาใช้วิัธีุ์การีไถกลบึต่อซััง	 
ซึั�งช่วัย์เพิ�มธุ์าต์่อาหารีให้ดินลดต้่นท์นในการีใช้ป์�ย์เคมี	 นอกจัากนี�ย์ังมีการีนำามูลโคที�เลี�ย์งมาทำาป์�ย์หมักสิำาหรัีบึใส่ิ 
ในนาข้าวั	 การีทำานำ�าหมักสิม์นไพรีช่วัย์ไล่แมลง	 การีใช้เศษหญ้าภูาย์ในแปลงคล์มดิน	 เพื�อช่วัย์ลดการีใช้นำ�าในฤดูแล้ง	 
สิร้ีางควัามช่์มชื�นภูาย์ในดิน	 รีวัมทั�งเศษหญ้ายั์งเป็นการีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดินย่์อย์สิลาย์เป็นป์�ย์ไปในตั่วั	 สิิ�งเหล่านี�ช่วัย์ลด 
ต้่นท์นในการีใช้ป์�ย์เคมี	และเพิ�มควัามปลอดภัูย์ในการีปฏิิบัึติ่งานมากย์ิ�งขึ�น

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายก้อำนทอำง	จิักจัักริ�	

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 10	มิถ์นายน	พ.ศ.	2506

ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริะกาศนียบัตริวิชัาการิศึกษาชัั�นส่ง	(ปัวส.)	

สำถ�บันัก�ริศึกษ� : วิทยาลััยคำร่ิสกลันคำริ	(มหาวิทยาลััยริาชัภัฏสกลันคำริ)

ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	170	หม่�ที�	9	ตำาบลัไริ�	อำำาเภอำพริริณานิคำม	 

จัังหวัดสกลันคำริ	47130	

โที่ริศัพัท์ี่ :	 09	3438	1397

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

86 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เปิดพื�นที�เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเรีีย์นรู้ีสิำาหรัีบึเกษต่รีกรีในพื�นที� 
รีวัมถึงผู้ัที�สินใจั	 สิามารีถเข้ามาแลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ีและขอคำาปรึีกษาในการีทำา 
เกษต่รีแบึบึผัสิมผัสิาน	
 	 มีการีรีวัมกล่์มในช์มชนจััดตั่�งวิัสิาหกิจัช์มชน	 เพื�อแปรีรูีปผัลผัลิต่ 
เพิ�มมูลค่าสิินค้าทางการีเกษต่รี
 	 เป็นผู้ันำาจััดตั่�งกล่์มเกษต่รีแปลงใหญ่ร่ีวัมกับึเกษต่รีกรีในพื�นที�	 
ชื�อว่ัา	 กล่์มแปลงใหญ่ข้าวัอ่างเก็บึนำ�าวัังกำ�า	 บ้ึานโนนอ์ดม	 เพื�อรัีกษาพื�นที�ทำา 
การีเกษต่รีจัำานวัน	1,750	ไร่ี

	  รกัษาอาช่พืด้ังเดิมของบัรรพืบุัรุษให้คงอยู�สืบัไป
	  เป็น้ตัวิอย�างท่ี่�ด่แลูะถ�ายที่อดควิามรูสู้�ชุมชน้
	  ดำาเนิ้น้ช่วิิตตามหลัูกปรชัญาของเศรษฐกิจพือเพ่ืยง

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ทำาการีผัลิต่ให้ได้การีรัีบึรีองมาต่รีฐานการีปฏิิบัึติ่ทางการีเกษต่รีที�ดี	(Good	Agricultural	 
Practices	:	GAP)	โดย์เฉพาะนาข้าวัที�บึางส่ิวันทำาเป็นข้าวัอินทรีีย์�	และมีการีเก็บึเมล็ดพันธ์ุ์�ไว้ัใช้เอง
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 นอกจัากจัะจัำาหน่าย์ผัลผัลิต่ที�มีค์ณภูาพ	 ย์ังมีการีแปรีรูีปผัลผัลิต่บึางส่ิวันเพิ�มมูลค่า	 
เช่น	 การีทำาข้าวักล้องอินทรีีย์�	 เป็นต้่น	 ปลูกพืชหม์นเวีัย์น	 ไม่ทำาการีเกษต่รีแบึบึพืชเชิงเดี�ย์วั	 มีควัามหลากหลาย์ 
ในการีผัลิต่	สิามารีถจัำาหน่าย์เป็นรีาย์ได้
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มีการีรีวัมกล่์มกับึเกษต่รีกรีในพื�นที�จััดตั่�งเป็นกล่์มแปลงใหญ่	 ทำาให้มีอำานาจั 
ในการีต่่อรีองรีาคาสิินค้ากับึพ่อค้าคนกลาง	และมีเครืีอข่าย์ในการีจัำาหน่าย์สิินค้าการีเกษต่รี

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
 	 มีการีพัฒนาต่นเองอย์ู่เสิมอ	 โดย์การีแสิวังหาควัามรู้ีจัากการีศึกษา	 ค้นคว้ัา	 ปรีะสิบึการีณ�จัากการีเข้า 
ฝึึกอบึรีม	การีเข้าร่ีวัมศึกษาดูงานและแลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ี	นำามาทดลองและปรีะย์ก์ต่�ใช้ให้ในการีปฏิิบัึติ่งาน
 	 การีเข้าร่ีวัมเป็นสิมาชิกกล่์มแปลงใหญ่	และศูนย์�เรีีย์นรู้ีการีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	(ศพก.)	 
ช่วัย์ให้มีเครืีอข่าย์เกษต่รีกรีในการีแลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ีและการีจััดการีต่ลาด 
จัำาหน่าย์ผัลผัลิต่ทางการีเกษต่รี

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

87Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดหนัองบัวัลำ�ภ่

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 จััดทำาโรีงเรืีอนขนาดเล็ก	4	x	10	เมต่รี	โครีงจัากไม้ไผ่ัที�มีในสิวัน	ในการีปลูก 
ผัักที�สิามารีถป้องกันแมลงศัต่รูีพืชได้	ทำาให้สิามารีถที�จัะปลูกผัักได้ต่ลอดปี
 	 การีใช้นำ�าหมักชีวัภูาพและป์�ย์หมักในการีทำาการีเกษต่รีแบึบึไร่ีนาสิวันผัสิม 
แทนการีใช้ป์�ย์สิารีเคมีในพื�นที�ทำาการีเกษต่รี
 	 การีคล์มดินโคนต่น้ไม้ผัลเพื�อรัีกษาควัามช่์มชื�นของดนิและนำ�า	อีกทั�งค์มวััชพืช	 
ด้วัย์การีนำาเอาฟ้างข้าวั	 หรืีอเศษหญ้า	 ใบึไม้ที�ร่ีวังหล่นและจัากการีตั่ดแต่่งกิ�งมาปกคล์ม	 
และไม่ทำาการีเผัาเศษหญ้า	ใบึไม้	กิ�งไม้ที�ร่ีวังหล่น	ที�จัะมีผัลทำาให้โครีงสิร้ีางของดินเสีิย์ไป
 	 การีปลูกพริีกจัะนำารีะบึบึนำ�าหย์ด	 โดย์ใช้ฟ้างคล์มดินแทนพลาสิต่ิก	 
ในการีปลูกจัะเพาะกล้า	ย้์าย์กล้าปลูกจัะล้างดินออกจัากรีากให้หมดก่อนการีปลูก	ต้่นพริีก 
จัะไม่เหี�ย์วัเฉา

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 จััดทำาโรีงเรืีอนขนาดเล็ก	 4	 x	 10	 เมต่รี	 โครีงจัากไม้ไผ่ัที�มีในสิวัน	 สิามารีถที�จัะปลูกผัักได้ต่ลอดปี	 โดย์จัะเน้นการีปลูก 
ในฤดูฝึน	เนื�องจัากเป็นช่วังที�ปลูกผัักได้ย์าก	และรีาคาจัะสูิง	ซึั�งต่ลอดทั�งปี	ปลูกได้	3	รีอบึต่่อปี	ทำาให้มีรีาย์ได้เพิ�มขึ�น

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายนวนศรีิ	บ์ตริโคำตริ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 6	มกริาคำม	พ.ศ.	2507
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริะถมศึกษาปีัที�	4	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 โริงเรีิยนบ้านโนนผัักหวาน
ท่ี่�อย่่์ :	 บ้านโนนสง�า	เลัขที�	114	หม่�ที�	5	ตำาบลัโนนเมือำง	
	 	 อำำาเภอำนากลัาง	จัังหวัดหนอำงบัวลัำาภ่	39170
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	7967	8535
Facebook		 :		นวนศรีิ	บ์ตริโคำตริ
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

88 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 ศูนย์�เรีีย์นรู้ีการีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	 (ศพก.)	 เครืีอข่าย์	 
ด้านเกษต่รีผัสิมผัสิาน	 พร้ีอมทั�งเป็นวิัทย์ากรีปรีะจัำาศูนย์�	 และใช้พื�นที�ของต่นเอง 
เป็นที�ศึกษาดูงานให้กับึเกษต่รีกรีที�สินใจั
 	 เป็นแหล่งศึกษาดูงานอย์่างเป็นทางการีหรืีอบ์ึคคลที�สินใจัมาด้วัย์ต่นเอง 
หรืีอโทรีศัพท�มาปรีึกษา	 โดย์ไม่มีการีห่วังวัิชา	 ควัามรู้ีในด้านเกษต่รีผัสิมผัสิาน	 ที�ผัลิต่ 
สิินค้าเกษต่รีที�ได้รัีบึมาต่รีฐานเกษต่รีอินทรีีย์�จัากกรีมวิัชาการีเกษต่รี	 กรีะทรีวังเกษต่รี 
และสิหกรีณ�	 และมาต่รีฐาน	 PGS	 ปัจัจ์ับัึนมีเครืีอข่าย์เกษต่รีกรี	 ผู้ัที�ได้มาศึกษาดูงาน	 
ขอคำาปรีกึษา	และซืั�อต้่นพันธ์ุ์�พืชจัากสิวันไปปลกูและไดน้ำาไปปฏิิบัึติ่ต่ามในพื�นที�ของต่นเอง 
จันปรีะสิบึผัลสิำาเร็ีจัและมีควัามย์ั�งย์ืนในอาชีพ

ศรทัี่ธาใน้งาน้ ซืึ่�อสัตย์ต�อหน้้าท่ี่� น้้อมน้ำาแน้วิที่างหลัูกเศรษฐกิจ
 พือเพ่ืยงของใน้หลูวิงรชักาลูท่ี่� 9 มาประยุกต์ใช้ใน้ช่วิิตประจำาวัิน้ 

แลูะใน้พ้ืืน้ท่ี่�การเกษตรของตน้เอง

 	 การีทำานำ�าหมักชีวัภูาพและป์�ย์หมัก	 ทดแทนการีใช้สิารีเคมี	 ทำาให้ลดต้่นท์นการีผัลิต่	 
และจัะช่วัย์สิร้ีางควัามสิมบูึรีณ�ของดินในธุ์รีรีมชาติ่	ลดมลภูาวัะ	และสิารีพิษต่กค้างในดิน
 	 การีคล์มดินโคนต้่นไม้ผัลและการีใช้ฟ้างคล์มดินในการีปลูกพืชผััก	 เพื�อรัีกษาควัามช่์มชื�น 
ของดินและนำ�า	 สิวัน	 ช่วัย์ปกป้องผิัวัดินให้ช่์มชื�น	 ดูดซัับึนำ�าฝึน	 และค่อย์ๆปลดปล่อย์ควัามชื�นสู่ิ 
สิวันเกษต่รีกรีรีมก่อให้เกิดควัามสิมด์ลของธุ์รีรีมชาติ่	และต้่นท์นในการีผัลิต่ลดลง

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	รีะบึบึการีผัลิต่พืชแบึบึอินทรีีย์�	โดย์ใช้หลักธุ์รีรีมชาติ่	มาบึริีหารีจััดการีสิิ�งแวัดล้อมให้มีควัามสิมด์ล	ย์ั�งยื์น	 
อีกทั�งยั์งใช้หลักเศรีษฐกิจัพอเพีย์งมาเป็นหัวัใจัหลักในการีทำาการีเกษต่รี	การีบึริีหารีจััดการีนำ�าให้ครีอบึคล์มพื�นที�การีเกษต่รี
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	 :	 การีปร์ีงดินให้ดี	 เลือกพืชที�เหมาะสิมกับึพื�นที�	 และการีบึำาร์ีงดูแลพืชในไร่ีนาสิวันผัสิมจัะใช้ป์�ย์หมัก 
ที�ทำาการีหมักเอง	ในการีใส่ิป์�ย์ในแปลงทั�งลดต้่นท์น	และทำาให้โครีงสิร้ีางดินดี	ผัลผัลิต่ที�ได้ปลอดภัูย์ทั�งผู้ัผัลิต่และผู้ับึริีโภูค
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ใช้ต่ลาดนำาการีผัลิต่มีการีวัางแผันการีผัลิต่	 รีาย์วััน	 รีาย์เดือน	 รีาย์ปี	 เพื�อให้มีผัลิต่ผัลิต่จัำาหน่าย์ 
ทั�งปี	ช่องทางการีต่ลาด	ได้แก่	
  	 จัำาหน่าย์ที�บ้ึาน	โดย์ผัลผัลิต่ที�ได้ท์กชนิดสิามารีถจัำาหน่าย์ได้	มีผู้ัซืั�อถึงที�บ้ึาน	ได้แก่	ผัักสิวันครัีวั	ผัลไม้	หน่อไม้	พันธ์ุ์�พืช	
  	 การีจัำาหน่าย์ในช์มชน	 โดย์เป็นการีนำาผัลผัลิต่ไปวัางจัำาหน่าย์ในต่ลาดช์มชน	 อาทิ	 ต่ลาดนัด	 ต่ลาดของถม	 เป็นลักษณะ 
การีขาย์ปลีก
  	 จัำาหน่าย์ต่ามงานที�ทางภูาครัีฐจััด
  	 ซืั�อขาย์ล่วังหน้า	สัิ�งจัองทางเฟ้สิบ์ึ�ค	ไลน�	โดย์รัีบึปรีะกันค์ณภูาพสิินค้า

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 ศึกษาหาควัามรู้ีเพิ�มเติ่มทั�งจัากการีอบึรีม	ศึกษาดูงาน	และปรีะสิบึการีณ�ตั่วัเองและผู้ัรู้ีในเรืี�องที�สินใจั	และนำามาปฏิิบัึติ่จันสิามารีถ 
วัางแผันการีผัลิต่ในพื�นที�ต่นเองได้	 จึังได้รัีบึการีย์กย์่องจัากหน่วัย์งานรีาชการีในสัิงกัดกรีะทรีวังเกษต่รีและสิหกรีณ�	 ให้เป็น	 ศูนย์�เรีีย์นรู้ี 
การีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	 (ศพก.)	 เครืีอข่าย์ด้านเกษต่รีผัสิมผัสิาน	 พร้ีอมทั�งเป็นวิัทย์ากรีปรีะจัำาศูนย์�	 และใช้พื�นที� 
ของต่นเองเป็นที�ศึกษาดูงานให้กับึเกษต่รีกรีที�สินใจั

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

89Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดอ์ดริธุ์�น่ั

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 มีเนื�อที�ทำาการีเกษต่รีทั�งหมด	 70	 ไร่ี	 แบ่ึงพื�นที�ทำาการีเกษต่รีด้วัย์การี 
ปลูกไม้ผัล	 เช่น	มะม่วัง	ขน์น	ท์เรีีย์น	 มังค์ด	ลำาไย์	 เงาะ	กล้วัย์	มะละกอ	พืชผัักสิวันครัีวั	 
เช่น	 พริีก	 มะเขือเทศ	 มะเขือเปรีาะ	 ต่ะไคร้ี	 ไม้ย์ืนต้่น	 เช่น	 ย์างพารีา	 ต้่นสัิก	 ต้่นย์างนา	 
และวัางแผันการีปลูกไม้ดอกเพื�อเป็นสิถานที�พักผ่ัอนหย์่อนใจัของผู้ัคนที�ผ่ัานมา	เมื�อพบึว่ัา 
สิภูาพดินเริี�มไม่ดี	 ผัลผัลิต่เริี�มน้อย์	 ทำาให้ต่รีะหนักถึงการีปรัีบึปร์ีงดิน	 เต่รีีย์มดินก่อนปลูก 
จัากการีค้นคว้ัาควัามรู้ี	คำาแนะนำาจัากผู้ัมีปรีะสิบึการีณ�	และค้นคว้ัาด้วัย์ต่นเอง	ในช่วังรีะย์ะ 
ที�ทำาการีเกษต่รีแบึบึผัสิมผัสิานได้เข้ารัีบึการีอบึรีม	 ศึกษาดูงาน	 จัากทั�งหน่วัย์งานภูาครีัฐ 

และเอกชน	เพื�อนำามาปรีะย์ก์ต่�ใช้ในการีปลูก

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 มีการีใช้เครืี�องจัักรีทางการีเกษต่รี	เช่น	รีถไถ	เครืี�องจัักรีกลกำาจััดวััชพืช	เครืี�องใส่ิป์�ย์	เครืี�องสิางใบึอ้อย์	รีถตั่ดอ้อย์	รีถอีแต๋่น	 
รีถพ่วัง	และรีถสิิบึล้อ	ทำาให้ลดต้่นท์นค่าแรีงงานได้
 	 มีการีใช้แผังโซัล่าเซัลล�	 เข้ามาใช้ในการีสูิบึนำ�าจัากลำานำ�าปาวัและนำานำ�ามาพักไว้ัในบ่ึอที�ข์ดไว้ัสิำาหรัีบึพักนำ�า	 ใช้รีะบึบึนำ�า 
แบึบึสิปริีงเกอรี�	กรีะจัาย์นำ�าได้ทั�วัแปลง	เพื�อลดต้่นท์นการีสูิบึนำ�า	และเพิ�มผัลผัลิต่การีเกษต่รี

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายส์ริเชัษฐ์�	รัิตนะ	

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	ก์มภาพันธั�	พ.ศ.	2517

ริะดับก�ริศึกษ� :	 มัธัยมศึกษาตอำนต้น	

สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 โริงเรีิยนวังสามหมอำวิทยาคำาริ

ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	41	หม่�ที�	8	ตำาบลัคำำาโคำกส่ง 

อำำาเภอำวังสามหมอำ	จัังหวัดอ์ำดริธัานี	41280	

โที่ริศัพัท์ี่ :	 09	3436	4597

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

90 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 วิัทย์ากรี	 จัากปรีะสิบึการีณ�การีปลูกพืชไร่ี	 ทำาให้สิามารีถถ่าย์ทอดควัามรู้ี 
เป็นวิัทย์ากรีแก่เกษต่รีกรีทั�งภูาย์นอกและภูาย์ในจัังหวััด	
 	 เป็นปรีะธุ์านศูนย์�เรีีย์นรู้ีดินป์�ย์ช์มชน	 โดย์ให้คำาแนะนำาและช่วัย์เหลือ 
แก่เกษต่รีกรี	 ทั�งการีวิัเครีาะห�ดิน	การีทำาป์�ย์สัิ�งตั่ด	การีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดินก่อนการีปลูกพืช
การีเก็บึเกี�ย์วัและการีต่ลาด
 	 สิถานที�ศึกษาดูงาน	 ของนักเรีีย์นการีศึกษานอกรีะบึบึและการีศึกษา 
ต่ามอัธุ์ย์าศัย์	(กศน.)	อำาเภูอวัังสิามหมอ	และหน่วัย์งานทั�งภูาครัีฐและเอกชนต่่างๆ

จากครอบัครวัิท่ี่�ม่อาช่พืด้ังเดิม คือ การที่ำาประมง (หาปลูา) ท่ี่�จงัหวัิดกาฬสิน้ธ์ุ ได้ย้ายตามบัดิามารดามาอยู�ท่ี่� 
 อำาเภัอวัิงสามหมอ จงัหวัิดอุดรธาน่้ โดยวัิยเด็กรบััจา้งทัี่�วิไป จน้จบัช้ัน้มัธยมศึกษาป่ท่ี่� 3 ช�วิงป่ พื.ศ. 2530  

ได้ไปที่ำางาน้ท่ี่�กรุงเที่พืมหาน้คร ด้าน้ประกอบัรถยน้ต์เป็น้เวิลูา 8 ป่ จากน้ั้น้ได้ไปที่ำางาน้ช�างอยู�ประเที่ศไต้หวัิน้ 3 ป่ 
 แลูะใน้ป่ พื.ศ. 2542 จงึได้ย้ายกลัูบัมาอยู�บัา้น้เพืื�อกลัูบัมาดูแลูบัดิามารดา จากผูัท่้ี่�ไม�ม่ประสบัการณ์์

 ด้าน้การปลููกพืืชไร� ที่ำาให้ต้องศึกษาหาควิามรูเ้พิื�มเติม เพืื�อพัืฒน้าตัวิเองแลูะพัืฒน้าอาช่พืการเกษตรอย�างต�อเนื้�อง 
 โดยยึดหลัูกเศรษฐกิจพือเพ่ืยง น้้อมน้ำาหลัูกปรชัญาเศรษฐกิจพือเพ่ืยงมาใช้ให้เกิดประโยชน์้กับัตน้เองแลูะผูัอื้�น้

 	 การีปลูกพืชหม์นเวีัย์น	 โดย์ใช้	 ถั�วัมะแฮะ	 (พืชต่รีะกูลถั�วั)	 เข้ามาปลูก 
และไถฝัึงกลบึก่อนเริี�มการีปลูกพืชไร่ี	ปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดิน	เพื�อเพิ�มผัลผัลิต่
 	 ทำาป์�ย์หมักจัากกากอ้อย์ของโรีงงาน	 มูลส์ิกรี	 มูลปลา	 มูลโค	 มาแปรีสิภูาพ 
เป็นป์�ย์หมักชีวัภูาพค์ณภูาพชั�นดี	ลดต้่นท์นค่าป์�ย์เคมี
 	 มีการีใช้ริีปเปอรี�	รีะเบิึด	ดินดาน	ในพื�นที�ที�ดินแข็งมาก	ทำาให้ได้ผัลผัลิต่เพิ�มขึ�น
 	 มีการีใช้เทคโนโลย์ีป์�ย์สัิ�งตั่ดช่วัย์ลดต้่นท์นการีผัลิต่	 ทำาให้ผัลผัลิต่ทั�งปริีมาณ 
และค์ณภูาพสูิงขึ�น

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 ท์กครัี�งก่อนที�ทำาการีปลูกพืชไร่ี	 ต้่องสัิงเกต่สิภูาพดิน	 ดินทรีาย์	 บึางพื�นที�	 ต้่องใช้ริีปเปอรี�
รีะเบิึด	ดินดาน	ในพื�นที�ที�ดินแข็งมาก	 ในแต่่ละพื�นที�การีเต่รีีย์มดินใช้ไถผัาลดินต่่างกัน	 ใส่ิวััสิด์ปรัีบึปร์ีงดิน	 ใช้ป์�ย์ชีวัภูาพที�ผัลิต่ 
จัากกากอ้อย์	มูลส์ิกรี	มูลโค	นำ�าหมักปลา	อย์า่งสิมำ�าเสิมอ	อีกทั�งการีปลูกพืชหม์นเวีัย์นเพื�อตั่ดวังจัรีแมลงศัต่รูีพืช	และมีการีใช้เครืี�องจัักรีกล 
ทางการีเกษต่รีควับึคู่กับึแรีงงานคน	ในการีเพาะปลูกพืช
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	 :	 ในการีเก็บึเกี�ย์วัผัลผัลิต่พืชต่่างๆ	 เช่น	 ไม้ผัล	 จัะเป็นการีใช้แรีงงานเป็นหลัก	 ส่ิวันพืชไร่ี	 เช่น	 อ้อย์	 
มีการีใช้เครืี�องสิางใบึอ้อย์	รีถตั่ดอ้อย์ช่วัย์แรีงงานในแปลง	เป็นการีลดการีเผัาอ้อย์อีกด้วัย์
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: เนื�องจัากมีการีปลูกพืชที�หลากหลาย์	ทำาให้สิามารีถเก็บึเกี�ย์วัผัลผัลิต่ได้ต่ลอดทั�งปี	เช่น	ผัลผัลิต่ที�ได้ 
จัากแปลงอ้อย์	ทำาการีจัำาหน่าย์ให้กับึโรีงงานอ์ต่สิาหกรีรีมนำ�าต่าลอีสิาน	จัังหวััดกาฬสิินธ์ุ์�	ผัลผัลิต่ที�ได้จัากแปลงมันสิำาปะหลัง	ทำาการีจัำาหน่าย์ 
ให้กับึโรีงงานแป้งมันสิำาปะหลังซีัเค	จัังหวััดอ์ดรีธุ์านแีละต่ามลานรีบัึซืั�อทั�วัไป	พืชผัักทำาการีจัำาหน่าย์ให้กับึแม่ค้าในต่ลาดและมารีบัึซืั�อถึงไร่ี

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 เข้ารัีบึการีอบึรีม	ศึกษาดูงาน	จัากทั�งหน่วัย์งานภูาครัีฐและเอกชน	คำาแนะนำาจัาก 
ผู้ัมีปรีะสิบึการีณ�	 และค้นคว้ัาด้วัย์ต่นเอง	 โดย์มีการีลองผิัดลองถูกจันปรีะสิบึควัามสิำาเร็ีจั 
ในการีปลูกพืชบึางชนิด	และยั์งคงไม่หย์ด์พัฒนาต่นเอง

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดนัคริพันัม

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 การีใช้เทคโนโลยี์และนวััต่กรีรีมภูาย์ในสิวันของนาย์สิมปอง	เชื�อสูิงเนิน	จัะใช้รีะบึบึนำ�าแบึบึมินิสิปริีงเกอรี�	 
ซึั�งเป็นการีให้นำ�าบึริีเวัณเขต่รีากพืชโดย์ต่รีง	 นำ�าจัะถูกปล่อย์จัากหัวัปล่อย์นำ�าสู่ิดินและมีร่ีองรีะบึาย์นำ�าสิำาหรัีบึ 
รีะบึาย์นำ�าออก	แหล่งนำ�าที�ใช้เป็นแหล่งนำ�าจัากสิรีะและบ่ึอบึาดาลภูาย์ในแปลง	ซึั�งเพีย์งพอต่่อควัามต้่องการีของพืช	 
และไม่ขาดแคลนนำ�าในช่วังฤดูแล้ง	หรืีอฝึนทิ�งช่วัง
	 มีการีปลูกพืชแบึบึผัสิมผัสิาน	 ทั�งไม้เศรีษฐกิจั	 ไม้ผัล	 พืชไร่ี	 พืชผัักสิวันครัีวัและสิม์นไพรีต่่างๆ	 อีกทั�ง 
ย์ังมีกิจักรีรีมด้านปศ์สัิต่วั�	เช่น	การีเลี�ย์ง	โคเนื�อ	กรีะบืึอ	ส์ิกรี	หนูเศรีษฐกิจั	และการีปลูกหญ้าเลี�ย์งสัิต่วั�	แล้วัย์ังมี 
การีเลี�ย์งสัิต่วั�ปีก	 ทั�ง	 ไก่พื�นเมือง	 ไก่เนื�อ	 ไก่งวัง	 ไก่ต่�อก	 เป็ดเนื�อ	 ซึั�งกิจักรีรีมด้านนี�สิามารีถนำามูลสัิต่วั�ที�ได้มา 
ทำาป์�ย์หมัก	ป์�ย์คอก	รีวัมทั�งป์�ย์พืชสิด	ในการีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดินภูาย์ในแปลง	รีวัมทั�งมีกิจักรีรีมด้านการีปรีะมง	โดย์การีเลี�ย์งปลาในบ่ึอดิน	แล้วัสิามารีถ 
นำานำ�าที�ใช้ในการีเลี�ย์งมารีดพืชผัักภูาย์ในแปลง	และย์ังมีการีใช้หญ้าเลี�ย์งสัิต่วั�มาเป็นวััต่ถ์ดิบึในการีทำาอาหารีปลาได้อีกด้วัย์

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 จัากการีนำานวััต่กรีรีมมาใช้ในกรีะบึวันการีผัลิต่ของเกษต่รีกรีนั�น	ทำาให้สิามารีถเพิ�มรีาย์ได้ให้กับึเกษต่รีกรีได้เป็นอย่์างดี	โดย์การีเก็บึผัลผัลิต่ 
จัำาหน่าย์ให้กับึต่ลาด	 และมีพ่อค้าเข้ามารัีบึซืั�อผัลผัลิต่ได้อย่์างต่่อเนื�อง	 ทั�งนี�จัากการีทำาเกษต่รีแบึบึไร่ีนาสิวันผัสิมของเกษต่รีกรีรีาย์นี�	 ยั์งเป็นการีลด 
ต้่นท์นการีผัลิต่ภูาย์ในแปลงได้ดีอีกด้วัย์	โดย์การีนำามูลสัิต่วั�ไม่ว่ัาจัะเป็น	โค	กรีะบืึอ	 ส์ิกรี	 สัิต่วั�ปีกต่่างๆ	มาเป็นป์�ย์หมัก	และป์�ย์คอก	นำามาใช้ภูาย์ใน 
แปลงไม้ผัลและพืชผััก	 รีวัมทั�งการีเลี�ย์งปลาในบึ่อดินของเกษต่รีกรี	 ก็สิามารีถนำานำ�าที�ใช้เลี�ย์งมารีดนำ�าผััก	 และไม้ผัลภูาย์ในแปลงเป็นการีลดต่้นท์น 
การีใช้ป์�ย์เคมีได้อีกทางหนึ�งเช่นกัน	นอกจัากนี�หลังจัากฤดูกาลทำานาปีแล้วั	ก็มีการีไถกลบึต่อซััง	เป็นการีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงให้กับึแปลงนา	และย์ังมีการีนำา 
ฟ้างข้าวัที�ได้จัากการีเกี�ย์วัข้าวัมาคล์มโคนของต้่นไม้เพื�อเป็นการีกักเก็บึควัามชื�นให้กับึต้่นไม้ได้อีกด้วัย์

ด้�นัไร่ินั�สำวันัผสำม

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายสมปัอำง	เชืั�อำส่งเนิน	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 12	ก์มภาพันธั�	พ.ศ.	2518
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริะถมศึกษาปีัที�	6	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 โริงเรีิยนไตริคำามวิทยาคำม	บ้านหนอำงผัะอำงคำ�	
	 	 ตำาบลัหนอำงกริะทิง	อำำาเภอำลัำาปัลัายมาศ	
	 	 จัังหวัดบ์รีิรัิมย�
ท่ี่�อย่่์ :	 บ้านโพนทัน	เลัขที�	149	หม่�ที�	3	ตำาบลัหนอำงฮีี	
	 	 อำำาเภอำปัลัาปัาก	จัังหวัดนคำริพนม	48160	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 06	2524	8695
ID Line 	 :		0625248695
Facebook		 :		สมปัอำง	เชืั�อำส่งเนิน
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2560

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ
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ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	มีการีจััดการีรีะบึบึนำ�าในฟ้ารี�มที�ดี	โดย์ใช้หลักการีใช้นำ�าอย์่างรู้ีค์ณค่า	ปรีะหย์ัด 
เวัลา	มีการีป้องกันและรัีกษาดิน	โดย์การีปลูกพืชคล์มดิน	เช่น	การีปลูกหญ้าเลี�ย์งสัิต่วั�	และการีรัีกษาควัามชื�น 
ของดินโดย์การีห่มดินด้วัย์ฟ้างข้าวั	มีการีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดินด้วัย์การีไถกลบึต่อซัังข้าวั	การีใช้ป์�ย์อินทรีีย์�	ป์�ย์คอก	 
ป์�ย์พืชสิด	 ป์�ย์หมักที�เหลือจัากเศษวััสิด์ทางการีเกษต่รี	 เพื�อเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพของดินให้อ์ดมสิมบูึรีณ�	 และย์ังใช้ 
วิัธีุ์การีป้องกันกำาจััดศัต่รูีพืชโดย์วิัธีุ์ผัสิมผัสิาน	และการีใช้สิารีชีวัภัูณฑ์�	นำ�าหมักชีวัภูาพในการีช่วัย์ป้องกันศัต่รูีพืช
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ผัลผัลิต่ในแปลงของเกษต่รีกรีจัะมีการีทย์อย์ออกมาเรืี�อย์ๆ	 สิามารีถเก็บึ 
จัำาหนา่ย์หรืีอบึริีโภูคไดใ้นท์กสัิปดาห�	และจัากควัามหลากหลาย์ของพชืที�ปลูก	ทำาใหส้ิามารีถหม์นเวีัย์นออกสู่ิต่ลาด 
ได้อย์่างต่่อเนื�อง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: เมื�อผัลผัลติ่ออกสิามารีถเกบ็ึไปจัำาหน่าย์ได้	จัะมีพ่อค้าเข้ามารัีบึซืั�อผัลผัลติ่
ถึงในแปลง	และถ้าผัลผัลิต่ชนิดใดมีจัำานวันไม่มากก็สิามารีถจัำาหน่าย์ภูาย์ในต่ลาดของช์มชนได้	

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 นาย์สิมปอง	 เชื�อสูิงเนิน	 เดิมได้ปลูกพืชเชิงเดี�ย์วั	 คือการีทำานาเพีย์งอย์่างเดีย์วั	 แต่่รีาย์รัีบึไม่เพีย์งพอ 
กับึรีาย์จ่ัาย์	จึังได้เข้าร่ีวัมโครีงการีเกษต่รีทฤษฎีีใหม่	กับึกรีะทรีวังเกษต่รีและสิหกรีณ�	จึังเริี�มทำาการีเกษต่รีผัสิมผัสิาน 
อย์า่งจัริีงจััง	ศึกษาหาควัามรู้ีโดย์การีไปศกึษาดูงานต่ามที�ต่่างๆ	ที�จััดขึ�นโดย์กรีมส่ิงเสิริีมการีเกษต่รี	และการีฝึึกอบึรีม 
ควัามรู้ีด้านต่่างๆ	 ที�จััดขึ�นโดย์หน่วัย์งานในกรีะทรีวังเกษต่รีและสิหกรีณ�	 และเมื�อมีองค�ควัามรู้ีแล้วัก็นำา 
เทคโนโลย์ต่ี่างๆ	มาปรัีบึใช้	และพัฒนาฟ้ารี�มให้เป็นแหล่งเรีีย์นรู้ี	ซึั�งต่่อมาได้รัีบึคัดเลือกให้เป็นเกษต่รีกรีต้่นแบึบึ 
ศูนย์�เรีีย์นรู้ีการีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	 (ศพก.)	 เครืีอข่าย์	 อำาเภูอปลาปาก	 ด้านไร่ีนาสิวันผัสิม	 
เพื�อใช้เป็นแหล่งเรีีย์นรู้ีและให้บึริีการีด้านการีเกษต่รี	 และขย์าย์ผัลไปย์ังสิมาชิกในกล่์มและเกษต่รีกรีทั�วัไป	 
รีวัมทั�งถ่าย์ทอดควัามรู้ีด้านการีปลูกพืชและการีดูแลรัีกษา	 สินับึสิน์นพันธ์ุ์� พืชให้กับึแปลงเรีีย์นรู้ี 
เกษต่รีทฤษฎีีใหม่	ขย์าย์ผัลไปย์ังโรีงเรีีย์นย์์วัเกษต่รีกรี	ในพื�นที�ต่ำาบึลหนองฮี

	 การีขย์าย์ควัามสิำาเร็ีจัของช์มชนโดย์การีทำาปรีะโย์ชน�เพื�อส่ิวันรีวัม	ใช้พื�นที�ของฟ้ารี�มต่นเอง 
เป็นสิถานที�ศึกษาดูงาน	 เป็นแหล่งเรีีย์นรู้ี	 และย์ังเป็นสิถานที�ให้บึริีการีคำาปรึีกษาด้านการีเกษต่รี	 
และขย์าย์ผัลไปย์งัสิมาชิกและเกษต่รีกรีทั�วัไป	นอกจัากนี�ย์งัถ่าย์ทอดควัามรู้ีสินับึสิน์นต้่นพันธ์ุ์�ให้กับึ 
แปลงเรีีย์นรู้ีและขย์าย์ผัลไปย์ังโรีงเรีีย์นย์์วัเกษต่รีกรีในพื�นที�ให้ควัามรู้ีด้านการีปลูกพืชและ 
การีดูแลรัีกษา	 และย์ังเป็นวิัทย์าถ่าย์ทอดควัามรู้ีในการีทำาไร่ีนาสิวันผัสิมให้แก่เกษต่รีกรีที�สินใจั	 
จันสิามารีถจััดตั่�งกล่์มวิัสิาหกิจัช์มชนผู้ัปลูกมะพรี้าวัต่ำาบึลหนองฮี	 เพื�อร่ีวัมกันผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	 
โดย์การีทำาการีเกษต่รีแบึบึผัสิมผัสิาน	เพื�อพัฒนาต่่อย์อดเป็นกล่์มผู้ัปรีะกอบึการีมืออาชีพต่่อไป

เจตน้ารมณ์์ใน้การประกอบัอาช่พืการเกษตรของน้ายสมปอง เช้ือสูงเนิ้น้น้ั้น้ เริ�มจากตน้เองม่พ้ืืน้ท่ี่�การที่ำาการเกษตร 
ท้ัี่งหมด จำาน้วิน้ 10 ไร� 2 งาน้ ซึึ่�งเดิมเคยเป็น้พ้ืืน้ท่ี่�ที่ำาการเกษตรแบับัเชิงเด่�ยวิ คือการที่ำาน้า ส�งผัลูให้ม่ควิามเส่�ยงจากภัาวิะ

 ราคาขา้วิตกตำ�า แลูะควิามแปรปรวิน้ของดิน้ฟ้้าอากาศ ที่ำาให้ม่รายรับัท่ี่�ไม�มั�น้คง แลูะไม�เพ่ื�ยงพือกับัรายจ�ายภัายใน้ครวัิเรอืน้ 
 เมื�อมองเห็น้ปัญหาดังกลู�าวิจงึได้หัน้มาที่ำาการเกษตรแบับัจริงจงัโดยการปรบััเปลู่�ยน้มาที่ำาการเกษตรแบับัผัสมผัสาน้  

โดยการปรบััเปลู่�ยน้พ้ืืน้ท่ี่� ที่ดลูองปลููกพืืช เลู้่ยงสัตว์ิ เลู้่ยงปลูาแลูะพัืฒน้าฟ้าร์มของตน้เองมาเรื�อยๆ จน้เริ�มเห็น้ 
การเปลู่�ยน้แปลูงท่ี่�เป็น้รูปธรรมมากขึน้้ แลูะเมื�อได้เขา้ร�วิมโครงการเกษตรที่ฤษฎ่ีใหม�ของกระที่รวิงเกษตรแลูะสหกรณ์์ 

 จงึได้รบััการพัืฒน้าต�อยอดมาเรื�อยๆ ตามแบับัฉบัับัของไร�น้าสวิน้ผัสม โดยการที่ำากิจกรรมต�างๆท่ี่�หลูากหลูาย 
 เพืื�อไว้ิบัรโิภัคแลูะม่ผัลูผัลิูตเหลืูอพือจำาหน้�ายช�วิยสรา้งรายได้ให้แก�ครอบัครวัิตลูอดท้ัี่งป่ โดยการพึื�งพืาอาศัยที่รพัืยากร

 ใน้ไร�น้าของตน้เอง แลูะปัจจยัการผัลิูตท่ี่�ผัสมผัสาน้เก้ือกูลูกัน้ เมื�อพัืฒน้าฟ้าร์มของตน้เองจน้ประสบัควิามสำาเรจ็ 
ใน้ระดับัหนึ้�งแลู้วิ ก็ม่ควิามต้ังใจท่ี่�จะถ�ายที่อดควิามรูแ้ลูะประสบัการณ์์ท่ี่�ตน้เองได้สั�งสมมา ถ�ายที่อดให้แก�เกษตรกร 

 กลุู�มเกษตรกร นั้กเรย่น้นั้กศึกษาท่ี่�สน้ใจ เขา้มาศึกษาหาควิามรูไ้ด้อย�างเต็มท่ี่�โดยใช้ฟ้าร์มของตน้เองเป็น้แหลู�งเรย่น้รู้ 

 
แปลูงต้น้แบับั แลูะพืรอ้มท่ี่�จะพัืฒน้าต�อยอดน้ำาเที่คโน้โลูย่ใหม�ๆเขา้มาประยุกต์ใช้ใน้ฟ้าร์มของตน้เองอ่กด้วิย

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

93Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดเลย์

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 การีปลูกพืชผัสิมผัสิาน	ในแปลงมะม่วังจัะปลูกมะม่วังหาวัมะนาวัโห่	มะกรูีดตั่ดใบึ	ต่ะไคร้ี	 
แซัมในรีะหวัา่งแถวั	เพื�อเป็นการีใช้พื�นที�ที�มีอย์ูอ่ย์า่งจัำากัดให้เกิดปรีะโย์ชน�สูิงส์ิด	ต่ะไคร้ีรีากหากินบึริีเวัณ 
ผิัวัดิน	 และใบึที�หนาเป็นพืชคล์มดินเพื�อรัีกษาควัามช่์มชื�นดินให้นานมากขึ�น	 การีให้นำ�าครัี�งเดีย์วั 
พืชจัะได้รัีบึนำ�าหลาย์ชนิด	 จัะลดพื�นที�การีตั่ดหญ้าลง	 เป็นการีลดต่้นท์น	 อีกทั�งต่ะไครี้และใบึมะกรีูด 
มีนำ�ามันหอมรีะเหย์ซึั�งแมลงหลาย์ชนิดไม่ชอบึ	เป็นการีเพิ�มรีาย์ได้จัากพืชที�ปลูกแซัมด้วัย์
 	 นำาพลังงานแสิงอาทิต่ย์�มาใช้ในการีให้แสิงสิว่ัางและปั�มนำ�าบึาดาลเพื�อการีเกษต่รี	พลังงาน 
แสิงอาทิต่ย์�เป็นพลังงานที�สิะอาด	และไม่ทำาลาย์สิิ�งแวัดล้อม
 	 การีแก้ปัญหาด้านพื�นที�	แปลงเป็นเขต่นอกชลปรีะทานติ่ดเชิงเขามีควัามลาดชันเล็กน้อย์	 
จัะปลกูพืชต่ามแนวัขวัางเพื�อรัีกษาหนา้ดิน	บึริีเวัณที�เป็นร่ีองนำ�าธุ์รีรีมชาต่ทีิ�ผ่ัานในแปลงจัะข์ดบ่ึอหลาย์	ๆ 	 
บ่ึอเป็นชั�น	 แล้วัทำารีะบึบึนำ�าล้น	 (Spillway)	 เพื�อป้องกันการีกัดเซัาะหน้าดิน	 และเพื�อกักนำ�าให้อย์ู่ใน 
แปลงให้นานที�ส์ิดแทนการีปล่อย์ให้ไหลหลากลงที�ต่ามต่ามธุ์รีรีมชาติ่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 ใช้วิัชาการีปรัีบึปร์ีงมีการีต่รีวัจัสิภูาพดิน	 เรีีย์นรู้ีช่วังเวัลาการีฉีดพ่นนำ�าหมักต่่างๆ	 ว่ัาควัรีทำาช่วังไหนถึงจัะได้ผัลดี	 เรีีย์นรู้ี 
การีปลูกพืชต่รีะกูลถั�วัเพื�อเป็นป์�ย์พืชสิด	 การีปลูกเพื�อลดการีชะล้างของหน้าดินและการีปลูกปอเทือง	 เพื�อเป็นการีเพิ�มธุ์าต์่อาหารี 
ให้กับึดิน	ลดการีใช้ป์�ย์เคมี

ด้�นัไร่ินั�สำวันัผสำม

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายวิษณ์	เพียเสนา	

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 22	เมษายน	พ.ศ.	2509

ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	สาขารัิฐ์ศาสตริ�	

สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยริามคำำาแหง	กร์ิงเทพมหานคำริ

ท่ี่�อย่่์ :	 บ้านนานำ�ามัน	เลัขที�	8	หม่�ที�	3	ตำาบลันำ�าสวย	 

อำำาเภอำเมือำงเลัย	จัังหวัดเลัย	42000

โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	1931	4732

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

94 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เป็นแหล่งเรีีย์นรู้ีศึกษาดูงานเกี�ย์วักับึเกษต่รีอินทรีีย์�
 	 เป็นวิัทย์ากรีเรืี�องเศรีษฐกิจัพอเพีย์ง	 และถ่าย์ทอดองค�ควัามรู้ีการีทำา 
นำ�าหมักชีวัภูาพจัากผัลไม้	เพื�อปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดินและปรัีบึค์ณภูาพนำ�าให้กับึคนในช์มชน

ที่ำาเกษตรผัสมผัสาน้แบับัอิน้ที่ร่ย์
โดยยึดหลัูกปรชัญาเศรษฐกิจพือเพ่ืยง

 	 มีการีแปรีรูีปผัลผัลิต่ในช่วังที�ผัลิต่ผัลออกเย์อะ	รีาคาต่กต่ำ�าจัะมีการีแปรีรูีป	เช่น	การีดอง 
หน่อไม้	การีแปรีรูีปกล้วัย์	ทอดฉาบึ	การีทำามะขามแช่อิ�ม	การีดองมะม่วัง
 	 นำาสิิ�งที�เหลือไปใช้ให้เกิดปรีะโย์ชน�	 ผัลไม้ส์ิกที�เสีิย์หาย์ต่่างๆ	 เช่น	 กล้วัย์ส์ิก	 ฟั้กทอง	 
แก้วัมังกรี	 มะม่วังส์ิก	 จัะนำามาหมักเป็นนำ�าหมักผัลไม้เพื�อใช้ฉีดพ่นให้กับึพืชเพื�อเพิ�มควัามหวัาน 
และเพิ�มแร่ีธุ์าต์่อาหารีให้กับึพืช	 เศษกิ�งผัลไม้ที�เหลือจัากการีต่ัดแต่่งกิ�ง	 เช่น	 ลิ�นจีั�	 มะม่วัง	 มะขาม	 
จัะนำามาทำาฟื้น	หรืีอเผัาถ่านใช้ในการีห์งต้่มอาหารี	เป็นการีช่วัย์ลดค่าใช้จ่ัาย์ในครัีวัเรืีอน

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:		 หลังการีเก็บึเกี�ย์วัผัลผัลิต่	 มีการีตั่ดแต่่งกิ�ง	 เพื�อให้แต่กกิ�งใหม่	 เป็นการีเพิ�มผัลผัลิต่	 และลดปัญหา 
โรีคแมลงหากพชืมีกิ�งที�แน่นเกินไป	ผัลผัลติ่ที�มีการีเนา่เสีิย์และรีว่ังหล่นในแปลงจัะเกบ็ึมาทำานำ�าหมกั	เพื�อใช้บึำาร์ีงพืช	และเปน็การีต่ดัวังจัรี 
แมลงศัต่รูีพืช	กิ�งไม้ที�ตั่ดแต่่ง	(มะม่วัง)	เก็บึไว้ัเป็นเชื�อเพลิง	และบึางส่ิวันใช้เป็นวััสิด์ทำาป์�ย์หมัก	การีบึำาร์ีงจัะใช้ป์�ย์หมักที�ทำาเอง	จัากวััชพืช 
และเศษกิ�งไม้ที�ตั่ดแต่่ง	 ผัสิมกับึป์�ย์คอก	 การีทำาป์�ย์หมักจัะช่วัย์ลดต่้นท์นการีผัลิต่	 นอกจัากจัะได้ปริีมาณป์�ย์ที�เพิ�มขึ�นแล้วั	 เชื�อโรีคต่่างๆ	 
ที�มาจัากมูลสัิต่วั�จัะถูกทำาลาย์ในกรีะบึวันการีหมัก
	 ช่วังฤดูแล้ง	 จัะมีการีคล์มโคนต่้นพืช	 จัากวััสิด์ที�หาได้ในแปลง	 เช่น	 ฟ้างข้าวั	 เพื�อรัีกษาควัามช่์มชื�นในดิน	 ในฤดูแล้งมีการีใช้ 
นำ�าหมักต่่างๆ	 เช่น	 ฮอรี�โมนไข่ในช่วังพืชเริี�มแทงช่อดอก	 มีการีปลูกพืชผัสิมผัสิานในแปลง	 ในรีะหว่ัางแถวัแปลงมะม่วัง	 ปลูกต่ะไคร้ี	 
นอกจัากเป็นพืชคล์มดิน	คล์มวััชพืช	ย์ังช่วัย์รัีกษาควัามช่์มชื�น	ช่วัย์ไล่แมลง	และเพิ�มรีาย์ได้อีกทางด้วัย์
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	 :	 การีเก็บึเกี�ย์วัผัลผัลิต่	 ในแปลงจัะต้่องแก่จััดต่ามควัามเหมาะสิมของพืชนั�นๆ	 และมีควัามสิมบูึรีณ�	 
ปรีาศจัากโรีคและแมลงรีบึกวัน	แย์กหรืีอคละขนาดต่ามที�ต่ลาดหรีอืพ่อค้าต้่องการี	โดย์มีโรีงคัดแย์กที�ถูกส์ิขลักษณะ	ภูาชนะบึรีรีจ์ัแย์กเฉพาะ 
ไม่ใช้ปะปนกับึสิารีเคมี	มีการีแปรีรูีปสิินค้าเพื�อเพิ�มมูลค่าสิินค้า	ผัลิต่ผัลมีหลาย์ปรีะเภูทจึังมีการีปลูกพืชที�ให้ผัลผัลิต่หม์นเวีัย์นต่ลอดทั�งปี	 
เพื�อสิะดวักในด้านแรีงงาน	และมีรีาย์ได้หม์นเวีัย์นต่ลอดทั�งปี
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
 	 ขาย์ให้กับึเครืีอข่าย์	สิมาพนัธุ์�เกษต่รีกรีรีมย์ั�งย์นืจัังหวััดเลย์	มาต่รีฐาน	SDGsPGS	ซึั�งผัลิต่ผัลทางการีเกษต่รีของทางสิมาพนัธุ์� 
ส่ิงขาย์ให้กับึห้าง	Top	Supermarket
 	 ขาย์ให้กับึพ่อค้าขาย์ส่ิงทั�วัไป	และโพสิต่�ขาย์ทางสืิ�อออนไลน�
 	 นอกจัากจัำาหน่าย์ผัลิต่ผัล	แล้วัย์ังมีการีจัำาหน่าย์กิ�งพันธ์ุ์�	เมล็ดพันธ์ุ์�

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 การีเข้าอบึรีมของหน่วัย์งานต่่างๆ	เช่น	กรีมส่ิงเสิริีมการีเกษต่รี	ธุ์นาคารีเพื�อการีเกษต่รีและสิหกรีณ�การีเกษต่รี	(ธุ์.ก.สิ.)	สิำานักงาน 
สิร้ีางเสิริีมส์ิขภูาพ	 (สิสิสิ.)	 สิำานักงานต่รีวัจับัึญชีสิหกรีณ�	 งานกิจักรีรีมอบึรีม	 วิัทย์ากรีและงานภูาคีร่ีวัมกับึหน่วัย์งานต่่างๆ	 มีการีศึกษา 
หาควัามรู้ีเพิ�มเติ่มต่ลอดเวัลาและเป็นผู้ัมีจิัต่สิาธุ์ารีณะ	ในท์กกิจักรีรีมของกล่์มและช์มชน	ปรีะกอบึกับึการีได้เข้ารัีบึการีอบึรีมศึกษาดูงาน 
จัากหน่วัย์งานต่่างๆ	 การีแลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ีกับึกล่์มเครืีอข่าย์เกษต่รีกรี	 นำามาปรีะย์์กต่� 
และจััดการีในไร่ีนาต่ามควัามคิดต่นเองที�ได้วัางแผันไว้ั

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดขอนัแก่นั

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 มีการีคิดค้นและนำานวััต่กรีรีมใหม่ๆ	มาใช้เพื�อเพิ�มปริีมาณ	ค์ณภูาพ	อย์ูเ่สิมอ	
 	 การีคิดค้น	ข้าวัแต่นหน้าและรีสิชาติ่ใหม่ๆ	อย์ู่เสิมอ
 	 การีนำาเครืี�องทอดมาเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีทอดแทนการีทอดด้วัย์หม้อ
 	 การีใช้เครืี�องบึรีรีจ์ัภัูณฑ์�แบึบึสิาย์พานแทนการีใช้แรีงงานคน
  ต้่องมีทัศนะคติ่และย์อมรัีบึ	 และพร้ีอมที�จัะปรัีบึเปลี�ย์นและทดลองสิิ�งใหม่	 
เช่น	การีใช้เครืี�องโรีย์นำ�าต่าลแทนแรีงงานคน

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 การีนำาอ์ปกรีณ�ในครัีวัปรีะย์์กต่�ใช้	 โดย์การีนำากรีะชอนสิำาหรัีบึกรีองมาใช้ 
กรีองข้าวัในกรีะบึวันการีปั�น	สิามารีถนำาเมล็ดข้าวัที�ร่ีวังลงมาปั�นแผ่ันได้อีก	ซึั�งเป็นการีลดต้่นท์นและเพิ�มปริีมาณการีผัลิต่ได้
 	 การีใช้เครืี�องทอดแผ่ันแห้ง	ช่วัย์ปรีะหย์ัดเวัลาในการีทอดสิามารีถเพิ�มปริีมาณการีผัลิต่
 	 การีใช้พลังงานแสิงอาทิต่ย์�	 (Solar	 Cell	 System)	 และแก�สิ	 สิามารีถผัลิต่แผ่ันแห้งได้ในปริีมาณมาก	 เพื�อใช้ในช่วังเวัลา 
ที�มีการีสัิ�งสิินค้าจัำานวันมากขึ�น	หรืีอในช่วังเวัลาที�มีฝึนต่ก
 	 การีใช้เครืี�องบึรีรีจ์ัภัูณฑ์�แบึบึสิาย์พานวิั�ง	สิามารีถลดเวัลาในการีบึรีรีจ์ัทำาให้เพิ�มปริีมาณการีผัลิต่และค์ณภูาพ

ด้�นัข้�วั (ก�ริแปริร่ิปเพืั�อเพิั�มม่ลค่�ข้�วั)

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นางสายทิพย�	ลัามา	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 พ.ศ.		2510
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	คำณะมน์ษยศาสตริ�แลัะสังคำมศาสตริ�	
	 	 สาขาการิพัฒนาท้อำงถิ�น	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยริาชัภัฏชััยภ่มิ
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	61	หม่�ที�	7	ตำาบลัคำอำนฉิิม	อำำาเภอำแวงใหญ�
	 	 จัังหวัดขอำนแก�น	40330	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	7231	7891
ID Line 	 :		0872317891
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2559

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

96 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เมื�อกล่์มมีปริีมาณการีสัิ�งซืั�อสิินค้าเพิ�มขึ�น	 ย่์อมมีการีผัลิต่ที�มากขึ�นด้วัย์ 
ก็จัะขย์าย์ผัลไปสู่ิช์มชน	 โดย์มีการีรัีบึสิมัครีสิมาชิกใหม่เพิ�ม	 มีการีจ้ัางงานเพิ�มทำาให้เกิด 
การีจ้ัางงานในช์มชนทำาให้คนในช์มชนมีรีาย์ได้เพิ�มขึ�น
 	 ลดการีอพย์พแรีงงานออกนอกช์มชน
 	 การีสิร้ีางเครืีอข่าย์	การีสิร้ีางเครืีอข่าย์ศูนย์�ข้าวัช์มชน	กล่์มข้าวัอินทรีีย์�
 	 ทำาให้เกษต่รีกรีในช์มชนขาย์ข้าวัเปลือกในรีาคาที�สูิงกว่ัาโรีงสีิ	 และลดค่าจ้ัาง 
ขนส่ิงผัลผัลิต่ไปจัำาหน่าย์นอกสิถานที�	ทำาให้เกษต่รีกรีลดรีาย์จ่ัาย์	เพิ�มรีาย์ได้และเกษต่รีกรี 
ในช์มชนมีรีาย์ได้เพิ�มขึ�น

	  ผัลิูตสิน้ค้าท่ี่�ได้มาตรฐาน้แลูะม่คุณ์ภัาพื เพืื�อบัริการลููกค้า
	  สร้างงาน้ สรา้งอาช่พื สรา้งรายได้ ให้สมาชิกแลูะชุมชน้
	  ที่ำาให้ม่เครอืข�ายท่ี่�ค�อยช�วิยเหลืูอแลูะแลูกเปลู่�ยน้ซึึ่�งกัน้แลูะกัน้ ที่ำาให้เกิดควิามสามัคค่ใน้ชุมชน้

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 ในการีผัลิต่ข้าวัแต่นสิม์นไพรี	 ทางกล่์มได้รัีบึซืั�อ 
ข้าวัสิารีเหนีย์วัจัากเครีือข่าย์ศูนย์�ข้าวัช์มชนภูาย์ในอำาเภูอ	 เป็นการีช่วัย์ให้เกษต่รีกรี 
ในอำาเภูอมีรีาย์ได้จัากการีจัำาหน่าย์ข้าวัให้ศูนย์�ข้าวัช์มชนในรีาคาย์์ติ่ธุ์รีรีม	 และศูนย์� 
ข้าวัช์มชนก็มีแหล่งจัำาหน่าย์ข้าวัสิารีที�แน่นอน
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	: 
  	 การีจััดการีผัลผัลิต่	คือ	ข้าวัแต่นสิม์นไพรี	มีการีผัลิต่ท์กวััน	โดย์สิมาชิกกล่์ม 
ช่วัย์กัน	ซึั�งการีผัลิต่จัะผัลิต่วัันละ	300	กิโลกรัีม
  	 มีการีเก็บึแผ่ันดิบึแห้งไว้ัในช่วังที� มีการีสัิ� งผัลิต่ภัูณฑ์�จัำานวันมาก	 
ในการีออกงานแสิดงสิินค้าและในช่วังอากาศไม่อำานวัย์	 เพื�อให้มีแผ่ันดิบึไว้ัทอดให้ลูกค้า 
ให้เพีย์งพอ
  	 มีที�เก็บึผัลิต่ภัูณฑ์�ต่ามล็อต่ที�ผัลิต่	 เพื�อสิะดวักในการีจััดการีผัลิต่ภัูณฑ์� 
ก่อนหลังต่ามวัันที�ผัลิต่
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
  	 กล่์มจัะมีบึอรี�ดแสิดงให้สิมาชิกท์กคนทรีาบึ	ว่ัาวัันไหนลูกค้าคนใดจัะมารัีบึ 
สิินค้าปริีมาณเท่าใด	เพื�อให้สิมาชิกผัลิต่ต่ามนั�น	และสิามารีถส่ิงสิินค้าให้ลูกค้าทันเวัลา
  	 ถ้ากล่์มผัลิต่สิินค้าไม่ทันหรืีอส่ิงสิินค้าไม่ครีบึ	 ทางกล่์มจัะรีีบึดำาเนินการี 
จััดส่ิงให้ทันที
  	 กล่์มมีบึริีการีจัำาหน่าย์สิินค้าทางออนไลน�และรัีบึส่ิงสิินค้าทั�วัปรีะเทศ	เพื�อควัามสิะดวักของลูกค้า

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
 	 กล่์มมีการีคิดค้นและทดลองทำาข้าวัแต่นสิม์นไพรี	(ข้าวัแต่นพันหน้า)	หน้าใหม่อย์ูเ่สิมอ
 	 มีการีนำาควัามรู้ีที�ได้จัากการีอบึรีม/ศึกษาดูงาน	และออกแสิดงสิินค้ามาปรัีบึใช้ในกล่์ม	เพื�อพัฒนาทักษะให้กับึสิมาชิก
 	 มีการีเชื�อมโย์งเครีือข่าย์กล่์มข้าวัอินทรีีย์�และศูนย์�ข้าวัช์มชน	 เพื�อรัีบึซืั�อข้าวัเปลือกและข้าวัสิารีจัากเกษต่รีกรีใช้ในการีผัลิต่ 
ข้าวัแต่น

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดหนัองค�ย์

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 จัากเดิมมีการีใช้ป์�ย์โดย์ที�ไม่มีการีวัางแผันการีผัลิต่	แต่่ปัจัจ์ับึนั	มีการีใช้ป์�ย์ต่ามค่าวิัเครีาะห�ดนิ	และมีการีลดการีใช้ 
ป์�ย์เคม	ีด้วัย์การีเสิรีมินำ�าหมกัชีวัภูาพ	จ์ัลนิทรีีย์�สัิงเครีาะห�แสิง	จัากเดมิค่าใช้จ่ัาย์ด้านป์�ย์เคม	ีจัำานวัน	1,000	-	1,500	บึาทต่่อไร่ี	 
ปัจัจ์ับัึนเหลือ	500	-	800	บึาทต่่อไร่ี	และผัลผัลิต่ไม่ได้น้อย์ลงกว่ัาเดิม

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 ด้านเทคโนโลย์ี	 มีการีเข้าศึกษาการีผัลิต่ข้าวัเพื�อลดต้่นท์น	 
จัากช่องทางต่่างๆ	เช่น	Youtube	และมีการีสัิงเครีาะห�ก่อนนำามาใช้ 
ในแปลงนา	 เช่น	 การีวััดสีิใบึของใบึข้าวัก่อนการีใสิ่ป์�ย์	 การีใช้ 
สิารีชีวัภัูณฑ์�	 ในเวัลาที�เหมาะสิมเพื�อให้เกิดปรีะโย์ชน�สูิงส์ิดของ 
สิารีชีวัภัูณฑ์�	 การีใช้เมล็ดพันธ์ุ์� ข้าวัที� เหมาะสิมกับึแปลงนา	 
และวิัเครีาะห�ต่ลาดจัากช่องทางของสืิ�อทางโทรีทัศน�

ด้�นัข้�วั

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายส์นทริ	พันลัะเกต์	

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 31	สิงหาคำม	พ.ศ.	2501

ริะดับก�ริศึกษ� :	 มัธัยมศึกษาตอำนต้น	

สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 โริงเรีิยนอ์ำดมวิทยา

ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	49	หม่�ที�	2	ตำาบลัคำอำกช้ัาง	 

อำำาเภอำสริะใคำริ	จัังหวัดหนอำงคำาย	43100	

โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	3780	4845

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

98 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็นวิัทย์ากรีถ่าย์ทอดควัามรู้ี	เรืี�อง	การีเก็บึตั่วัอย์่างดิน	การีต่รีวัจัดิน 
ด้วัย์ช์ดต่รีวัจัดินแบึบึง่าย์	การีต่รีวัจัวัเิครีาะห�ดิน	การีผัสิมป์�ย์เคมี	และการีใช้ป์�ย์ 
ต่ามค่าวิัเครีาะห�ดิน

	  เป็น้คน้ท่ี่�รกัใน้อาช่พืการเกษตร หวิงแหน้ใน้พ้ืืน้ท่ี่�ท่ี่�สืบัที่อดจากรุ�น้พื�อแม�
	  พัืฒน้าการผัลิูตเพืื�อลูดต้น้ทุี่น้การผัลิูตให้สามารถสอดคลู้องกับัราคา เวิลูา ควิามต้องการของตลูาด
	  ขยายผัลูสู�เพืื�อน้เกษตรกรท่ี่�อยู�ใน้บัริเวิณ์ใกลู้เค่ยง แลูะบุัคคลูท่ี่�สน้ใจทัี่�วิไป
	  เลู้่ยงช่พืแลูะดำาเนิ้น้ช่วิิตอย�างสุขใจใน้วิิถ่เกษตร วิิถ่ชุมชน้ วิิถ่สังคมตามกาลูเวิลูาท่ี่�ผันั้เปลู่�ยน้

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	
  	ใช้เมล็ดพันธ์ุ์�ที�ได้รัีบึการีรัีบึรีองจัากหน่วัย์งานรีาชการี	 และคาดการีณ�รีาคาของข้าวัที�จัะขาย์ก่อนทำา 
การีเพาะปลูก
  	ดูแลรัีกษาแปลงพันธ์ุ์�ข้าวัอย์่างใกล้ชิด	และต่่อเนื�อง	
  	ลดการีใช้ป์�ย์	ใช้ป์�ย์ต่ามค่าวิัเครีาะห�ดิน	ลดการีใช้สิารีเคมี	ใช้สิารีสิกัดจัากธุ์รีรีมชาติ่แทนสิารีเคมี
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	เก็บึเกี�ย์วัข้าวัในช่วังที�ข้าวัส์ิกงอมพอดี	โดย์รีถเกี�ย์วัข้าวั	และนำามาต่าก	เพื�อให้ควัามชื�น 
ลดลง	จัะทำาให้ขาย์ข้าวัได้รีาคาดีกว่ัาเดิม	เมื�อเก็บึเกี�ย์วัเสิร็ีจัก็ไถกลบึต่อชัง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ขาย์ข้าวัให้กับึโรีงสีิข้าวัใกล้กับึพื�นที�ของต่นเอง

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 แสิวังหาควัามรู้ีโดย์การีเข้าอบึรีมต่ามที�หน่วัย์งานของรัีฐ	 และภูาคเอกชนจััดอบึรีมอย์่างสิมำ�าเสิมอ	 มีการี
วัางแผันการีผัลิต่และการีต่ลาดร่ีวัมกับึเจ้ัาหน้าที�ก่อนการีเพาะปลูกในแต่่ละปี	 ค้นคว้ัาเพิ�มเติ่มจัากแหล่งควัามรู้ี 
ภูาย์นอกเพิ�มเติ่ม	เช่น	Internet	และหนังสืิอ	มีการีแลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ีกับึเพื�อนสิมาชิกเป็นปรีะจัำา

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

99Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดย์โสำธุ์ริ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 การีใช้ผัานหัวัหมูแบึบึ	3	ผัาน	ติ่ดรีถแทรีคเต่อรี�	ไถกลบึต่อซัังข้าวั
 	 การีใช้เครืี�องหย์อดข้าวั	แทนการีหว่ัานหรืีอการีดำานา
 	 การีใช้เครืี�องหว่ัานข้าวั/หว่ัานป์�ย์	แทนการีใช้แรีงงานคนในการีหว่ัาน

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 การีใช้ผัานหัวัหมูแบึบึ	3	ผัาน	ติ่ดรีถแทรีคเต่อรี�	ไถกลบึต่อซัังข้าวั	ช่วัย์กำาจััด 
ของเสีิย์จัากภูาคการีเกษต่รี	 (ต่อซัังและฟ้างข้าวั)	 เพิ�มอินทรีีย์วััต่ถ์ในดิน	 ช่วัย์ปรัีบึปร์ีง 
บึำาร์ีงดิน	ลดต้่นท์นในการีใช้ป์�ย์ลง	ลดการีเผัา	 (การีเผัาเป็นส่ิวันหนึ�งของปัญหามลพิษ 
ในอากาศ)	ช่วัย์ในการีกำาจััดวััชพืช
 	 การีใช้เครืี�องหย์อดข้าวั	แทนการีทำานาหว่ัานหรืีอการีทำานาดำา	ช่วัย์ลดต้่นท์น 
การีผัลิต่	เช่น	การีใช้เมล็ดพันธ์ุ์�ข้าวัลดลงเหลือเพีย์งอัต่รีา	10	กิโลกรัีมต่่อไร่ี	ช่วัย์ลดต้่นท์น 
ในเรืี�องแรีงงาน	 ช่วัย์เพิ�มผัลผัลิต่	 เพรีาะต้่นข้าวันาหย์อดที�มีรีะย์ะห่าง	 30	 เซันติ่เมต่รี	 
จัะเจัริีญเติ่บึโต่และแต่กกอไดดี้	กินอาหารีไดเ้ต็่มที�รีวังขา้วัโต่ไดผ้ัลผัลติ่มากกวัา่นาหวัา่น

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายทวีศักดิ�	เพชัริแสง	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 27	กริกฎาคำม	พ.ศ.	2517
ริะดับก�ริศึกษ� :	 มัธัยมศึกษาตอำนปัลัาย	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 ศ่นย�การิศึกษานอำกริะบบแลัะการิศึกษา
  ตามอัำธัยาศัย	(กศน.)	เขตสวนหลัวง	กร์ิงเทพฯ
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	47	หม่�ที�	8	ตำาบลัผืัอำฮีี	อำำาเภอำมหาชันะชััย	 

จัังหวัดยโสธัริ	35130	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	2614	4317,	06	1831	7675
E- mail 	 :		ptaweesak408@gmail.com
ID Line 	 :		0826144317
Facebook		 :		ทวีศักดิ�	เพชัริแสง
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

ด้�นัข้�วั

100 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็นผู้ันำาช์มชนที�ริีเริี�มรีวับึรีวัมก่อตั่�งกล่์มฯผัลิต่ข้าวัอินทรีีย์�	 โดย์เอา 
ควัามสิำาเร็ีจัของต่นเองขย์าย์ผัลไปสู่ิช์มชน	 ได้สิร้ีางภูาคีเครืีอข่าย์ควัามรี่วัมมือกับึ	 
เครีอืข่าย์วิัสิาหกจิัช์มชนเกษต่รีกรีรีมย์ั�งย์นืนำ�าอ้อม	จัังหวััดย์โสิธุ์รี	ซึั�งเป็นภูาคีเครืีอข่าย์ฯ	 
ที�มีกรีะบึวันการีจััดการีกล่์มฯองค�กรีไปสู่ิควัามสิำาเร็ีจั	ทั�งในด้านการีผัลิต่	การีรัีบึซืั�อ 
ผัลผัลิต่ที�ผ่ัานการีต่รีวัจัรัีบึรีองต่ามมาต่รีฐาน	 การีแปรีรูีปและจัำาหน่าย์ผัลิต่ภัูณฑ์�	 
ทั�งในและต่่างปรีะเทศ	 ด้านงานพัฒนาอีกทั�งยั์งสิร้ีางบ์ึคคลากรีคนร่์ีนใหม่	 ซึั�งจัะ 
ขย์าย์ผัลควัามสิำาเร็ีจัไปสู่ิการีปฏิิบัึติ่ในช์มชนให้เกิดควัามย์ั�งย์ืนต่่อไป

ที่ำาการเกษตรให้ม่ควิามปลูอดภััย มุ�งมั�น้ต้ังใจใน้การผัลิูต 
สิน้ค้าเกษตรท่ี่�ลูดการใช้สารเคม่ ได้ผัลูผัลิูตด่ ม่คุณ์ภัาพื

 
ได้มาตรฐาน้การส�งออก ขยายผัลูรวิมกลุู�มเกษตรกร

 
เพืื�อเชื�อมโยงเครอืข�ายก�อเกิดควิามช�วิยเหลืูอเก้ือกูลูซึึ่�งแลูะกัน้

 	 การีใช้เครืี�องหวั่านข้าวั/หวั่านป์�ย์	 แทนการีหวั่านด้วัย์แรีงงานคน	 
ช่วัย์ลดต้่นท์นในด้านเมล็ดพันธ์ุ์�	(จัากเดิม	25	-	30	กิโลกรัีมต่่อไร่ี)	เป็น	20	กิโลกรัีม 

ต่่อไร่ี	ช่วัย์ลดต้่นท์นในด้านแรีงงาน

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 การีผัลิต่ข้าวัอินทรีีย์�	 โดย์การีใช้นวััต่กรีรีม 
และเทคโนโลย์ี	มาปรัีบึใช้ในกรีะบึวันการีผัลิต่	ให้มีปรีะสิิทธิุ์ภูาพสูิงส์ิด
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ผัลิต่ข้าวัปลอดภูัย์ได้มาต่รีฐาน	 สู่ิการีแปรีรีูป 
เพื�อบึริีโภูคเองและจัำาหน่าย์ให้เครืีอข่าย์
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ย์ึดแนวัทางต่ลาดนำาการีผัลิต่	 ส่ิงเสิริีม 
การีผัลิต่สิินค้าต่ามควัามต้่องการีต่ลาด	แปรีรูีปเป็นผัลิต่ภัูณฑ์�ขา้วัอินทรีีย์�	ส่ิงจัำาหน่าย์ 
ทั�งในและต่่างปรีะเทศ

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์ง 
เครืิอข่�ย์
 	 เข้าร่ีวัมการีอบึรีมเพื�อเพิ�มขีดควัามสิามารีถ	 ในท์กโอกาสิ	 ทั�งด้าน	 I.T.	 
เทคโนโลย์ี	การีต่ลาด	ฯลฯ	และนำาไปสู่ิการีปฏิิบัึติ่อย์่างแท้จัริีง	
 	 เข้าร่ีวัมงานแสิดงสิินค้ารีะดับึปรีะเทศและรีะดับึโลก	 เช่น	 งานแสิดง 
สิินค้า	ไทย์เฟ้ค	เป็นต้่น
 	 การีสิร้ีางภูาคีเครืีอข่าย์ควัามร่ีวัมมือ	 ซึั�งปัจัจ์ับัึนเป็นคณะกรีรีมการี 
เครืีอข่าย์วิัสิาหกิจัช์มชนเกษต่รีกรีรีมย์ั�งยื์นนำ�าอ้อม	นอกจัากจัะดูแลบึริีหารีงานทั�วัไป 
แล้วั	ย์งัดูแลในเรืี�องงานส่ิงเสิริีม	เรืี�องการีต่รีวัจัรัีบึรีองมาต่รีฐานเกษต่รีอินทรีีย์�สิากล	 
EU/NOP

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

101Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดส์ำริินัที่ร์ิ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 เป็นการีทำานาที�มีการีผัลิต่โดย์ใช้แนวัทางเกษต่รีอินทรีีย์�	
 	 เน้นการีลดต้่นท์นการีผัลิต่โดย์ไม่เผัาต่อซัังข้าวัแต่่ใช้วิัธีุ์การีไถกลบึต่อซัังข้าวั	 
ปรัีบึสิภูาพดินหลังการีเก็บึเกี�ย์วัโดย์การีปลูกพืชบึำาร์ีงดิน	 เช่น	 ปอเทือง	 ถั�วัพร้ีา	 ถั�วัเขีย์วั	 
เป็นต้่น	
 	 มีควัามตั่�งใจัในการีผัลิต่ข้าวัให้มีค์ณภูาพ	 สิำาหรัีบึการีบึรีิโภูคในครัีวัเรืีอน 
และการีจัำาหน่าย์
 	 มีการีต่่อย์อดผัลผัลิต่เพื�อเพิ�มมูลค่า	การีนำาข้าวัอินทรีีย์�แปรีรูีปเป็นเวัชสิำาอาง	 
โดย์สิกัดจัากข้าวัหอมมะลิส์ิริีนทรี�	105	และข้าวัมะลินิลส์ิริีนทรี�	แปรีรูีปเป็นชาข้าวั

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 นำาข้าวัอินทรีีย์�ซึั�งเป็นผัลผัลิต่ของแปลงนาตั่วัเอง	 ที�ได้รัีบึมาต่รีฐานรัีบึรีองจัาก	 
กรีมการีข้าวั	 (Organic	 Thailand)	 และได้ขึ�นทะเบึีย์นข้าวั	 GI	 ของจัังหวััดส์ิรีินทรี�	 
(ข้าวัหอมมะลิ105)	 นำามาต่่อย์อด	 เพิ�มมูลค่าโดย์การีแปรีรีูปเป็นเวัชสิำาอาง	 และชาข้าวั	 
สิามารีถมีรีาย์ได้เพิ�มขึ�นอีกช่องทางหนึ�ง	 และลูกค้าที�ใช้ผัลิต่ภัูณฑ์�รีีวิัวัสิินค้าว่ัาใช้ดีต่่อ 
ส์ิขภูาพผิัวั	และขอเป็นตั่วัแทนจัำาหน่าย์

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นางสาวขวัญจิัตต�	เกษริ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 14	มิถ์นายน	พ.ศ.	2513
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาโท	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยริามคำำาแหง
ท่ี่�อย่่์ :	 บ้านลัะลัมริะไซ่ริ�	เลัขที�	7	หม่�ที�	4	ตำาบลัปัรืิอำ	 

อำำาเภอำปัริาสาท	จัังหวัดส์ริินทริ�	32140	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 09	5612	6156
E- mail 	 :		kwunjitkasorn@gmail.com
ID Line 	 :		0647123666
Facebook		 :		kwunjit	kasorn
Facebook Fanpage	:	ข้าวขวัญจิัตต�	อัำงกอำริ	สะเร็ิน
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

ด้�นัข้�วั

102 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 มีการีจััดตั่�งกล่์มผัลิต่ข้าวัอินทรีีย์�ในนามเกษต่รีอินทรีีย์�บ้ึานละลมรีะไซัรี�	 

และจััดตั่�งวิัสิาหกิจัช์มชนเกษต่รีแปรีรีูปบ้ึานละลมรีะไซัรี�	 2019	 เพื�อเพิ�มมูลค่า 

การีแปรีรูีปข้าวัให้สิมาชิกเพื�อเพิ�มรีาย์ได้	ลดรีาย์จ่ัาย์ในครัีวัเรืีอน	

 	 เกษต่รีกรีต้่นแบึบึ	 ด้านเกษต่รีอินทรีีย์�ช์มชน	 สิมาพันธุ์�เกษต่รีอินทรีีย์� 

วิัถีส์ิริีนทรี�

 	 เป็นวิัทย์ากรีถ่าย์ทอดควัามรู้ี	 ในโครีงการีไทย์นิย์มย์ั�งย์ืน	 ของสิำานักงาน 

เกษต่รีอำาเภูอ

การที่ำาเกษตรอิน้ที่รย์่ เป็น้ที่างเลืูอกท่ี่�ด่ต�อเกษตรกร ท้ัี่งปลููกขา้วิ แลูะปลููกพืืชผักัสวิน้ครวัิ 
 

ไว้ิรบััประที่าน้เอง บัรโิภัคอาหารท่ี่�ปลูอดสารพิืษ โดยยึดหลัูกเกษตรผัสมผัสาน้  
ตามแน้วิที่างปรชัญาเศรษฐกิจพือเพ่ืยง สามารถพึื�งพืาตน้เองได้ พึื�งปัจจยัการผัลิูตจากภัายน้อก 

ให้น้้อยท่ี่�สุด เพืื�อสร้างภูัมิคุ้มกัน้ให้ตน้เอง ม่อาหารปลูอดภััยไว้ิรบััประที่าน้ 
 ม่การอนุ้รกัษ์ธรรมชาติแลูะสิ�งแวิดลู้อม ซึึ่�งถือวิ�าเป็น้การที่ดแที่น้คุณ์แผั�น้ดิน้

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 ท์กกรีะบึวันการีผัลิต่ทำานาแบึบึปรีะณีต่	 ตั่�งแต่่ต้่นนำ�า	 กลางนำ�า	 ปลาย์นำ�า	 เป็นเกษต่รีอินทรีีย์�ทั�งรีะบึบึ	 
มีการีจัดบัึนทึกแปลงท์กครัี�งที�ทำากิจักรีรีมในแปลงนา	การีทำานามีทั�งแบึบึนาหย์อด	และนาดำา	โดย์ใช้แรีงงานในช์มชนเป็นหลักในการีจ้ัางงาน	 
ปลูกแบึบึวิัถีธุ์รีรีมชาติ่	ใส่ิใจัสิิ�งแวัดล้อม	อีกทั�ง	หลังการีเก็บึเกี�ย์วัข้าวัแล้วัมีการีปลูกพืชบึำาร์ีงดิน	เช่น	ปอเทือง	ถั�วัพร้ีา	ถั�วัเขีย์วั	เป็นต้่น	
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	การีบึริีหารีจััดการีผัลผัลิต่ต่ามแผัน	คือ	คำานึงถึงต้่นท์นในการีผัลิต่	เน้นผัลผัลิต่ที�ค์ณภูาพ	โดย์ผัลผัลิต่ 
ที�ได้เก็บึไว้ัสิำาหรัีบึบึริีโภูค	ในครัีวัเรืีอนและทำาพันธ์ุ์�ในฤดูกาลผัลิต่ต่่อไป	ข้าวัเปลือกจัำาหน่าย์ให้กับึเครืีอข่าย์	และแปรีรูีปเป็นข้าวัสิารีจัำาหน่าย์	 
และต่่อย์อดเพิ�มมูลค่าโดย์การีแปรีรูีปเป็นเวัชสิำาอาง	และชาข้าวั
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ช่องทางการีจัำาหน่าย์ผัลผัลิต่คือ	 ใช้หลักการีต่ลาดนำาการีผัลิต่	 โดย์จัำาหน่าย์ให้กับึลูกค้าปรีะจัำา 
หรืีอที�ผูักปิ�นโต่ไว้ัต่ลอดปี	 ลูกค้าที�ซืั�อเป็นของขวััญของฝึากของจัังหวััดส์ิรีินทรี�	 ร้ีานค้าโอท�อปของอำาเภูอและจัังหวััด	 ออกบึูธุ์งานต่่างๆ	 
ของหน่วัย์งานรีาชการี	Business	Matching	กับึปรีะเทศกัมพูชา	และจัำาหน่าย์ผ่ัานทางสืิ�อต่่างๆ	เช่น	Facebook	ไลน�

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 มีควัามภููมิใจัในอาชีพชาวันา	และจัะสืิบึสิานต่่อๆ	ไปจัากร่์ีนสู่ิร่์ีน	โดย์การีศึกษาและฝึึกอบึรีมวิัชาการีต่่างๆ	ต่ลอดจันการีศึกษา 
ดูงานจัากโครีงการีต่่างๆเพื�อนำาควัามรู้ีและเทคโนโลย์ีที�ได้มาปรัีบึปรีะย์์กต่�ใช้ให้เหมาะสิมกับึพื�นที�ของต่น	 การีแลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ี 
อย์่างต่่อเนื�องกับึกล่์มเกษต่รีกรีเครืีอข่าย์เกษต่รีอินทรีีย์�ของจัังหวััดส์ิริีนทรี�	 รีวัมทั�งปรีาชญ�ชาวับ้ึาน	 อาสิาสิมัครีเกษต่รี	 อาสิาฝึนหลวัง	 
เกษต่รีกรีร่์ีนใหม่	เกษต่รีกรีปรีาดเปรืี�อง	(Smart	Farmer)	รีวัมทั�งเป็นกำาลังสิำาคัญของหน่วัย์งานรีาชการี

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดอ์บลริ�ช้ธุ์�น่ั

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 การีทำานาดำาเพื�อลดต้่นท์นค่าเมล็ดพันธ์ุ์�	 มีรีะย์ะห่างที�เหมาะสิม	 
ง่าย์ต่่อการีจััดการี	 ส่ิวันการีปรัีบึปร์ีงบึำาร์ีงดิน	 ปลูกปอเทืองและไถกลบึ 
เพื�อเพิ�มอินทรีีย์วััต่ถ์ให้กับึดิน	และใช้มูลสัิต่วั�วััวั/มูลไส้ิเดือน/แกลบึ	และไถกลบึ	 
ปรัีบึสิภูาพดินให้เรีีย์บึเพื�อให้สิามารีถควับึค์มวััชพืชในนาข้าวั	 และใช้นำ�าหมัก 
ฉีดพ่นข้าวัเพื�อให้ข้าวัสิมบูึรีณ�ย์ิ�งขึ�น	 และจััดการีนำ�าให้เพีย์งพอและเหมาะสิม 
ในข้าวัที�ปลอดภัูย์และเป็นอินทรีีย์�	 ออแกนิค	 เพื�อส่ิงต่่อให้ลูกค้าและรัีกษา 
สิิ�งแวัดล้อม

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 เนื�องจัากเกษต่รีอนิทรีีย์�เป็นที�ต้่องการีของต่ลาด	ปลอดภูยั์ต่่อเกษต่รีกรี	 
และผู้ับึริีโภูค	 เป็นมิต่รีต่่อสิิ�งแวัดล้อม	 และเป็นวิัถีที�ย์ั�งย์ืนมีมูลค่าที�สูิงกว่ัา	 
สิร้ีางควัามเชื�อมั�นให้กับึผู้ับึริีโภูค	ทำาใหเ้กิดการีซืั�อซัำ�า	และผักูพันกับึชีวิัต่เกษต่รีกรี	 

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นางสาวดาวพริะศ์กริ�	สัตยาก่ลั	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 25	เมษายน	พ.ศ.		2524
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริะกาศนียบัตริวิชัาชีัพชัั�นส่ง	(ปัวส.)	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 วิทยาลััยเกษตริแลัะเทคำโนโลัยีอ์ำบลัริาชัธัานี
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	9	หม่�ที�	16	ตำาบลัดอำนจิัก		 	 	 	

อำำาเภอำพิบ่ลัมังสาหาริ	จัังหวัดอ์ำบลัริาชัธัานี	34110	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	8775	0205
E- mail 	 :		Daoprasug209@gmailcom
ID Line 	 :		088-7750205
Facebook		 :		ดาวพริะศ์กริ�	สัตยาก่ลั
Facebook Fanpage	:	ข้าว	ดาวพริะศ์กริ�
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

ด้�นัข้�วั

104 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 มีการีรีวัมกล่์ม	จััดตั่�งวิัสิาหกิจัช์มชน
 	 เป็นวิัทย์ากรีให้ควัามรู้ี	เกี�ย์วักับึเรืี�องข้าวั	และเรืี�องการีทำาเกษต่รี
 	 เป็นตั่วัอย์า่งให้กับึเกษต่รีกรีในช์มชนไดเ้ห็นถึงวิัธีุ์ทำานาแบึบึอนิทรีีย์� 
โดย์วิัถีชาวันาแบึบึวัิธีุ์ธุ์รีรีมชาต่ิ	 เพื�อลดต้่นท์น	 เพิ�มผัลผัลิต่	 และแลกเปลี�ย์น 
เรีีย์นรู้ีกับึการีทำาเกษต่รี

รกัใน้อาช่พืเกษตรท่ี่�ที่ำา ที่ำาแลู้วิม่ควิามสุข สุขแลู้วิแบั�งปัน้ 
 

เพืื�อพัืฒน้าสู�สากลู พ้ืืน้ดิน้น้ั้น้ม่ค�ามาก สามารถแปรรูปได้
 

หลูายอย�าง ได้เงนิ้ ท่ี่�อยู� แหลู�งอาหาร สามารถส�งต�อ
 ให้ลููกหลูาน้ได้ แลูะพัืฒน้าชุมชน้ให้ด่ยิ�งขึน้้ไปได้

โดย์ผ่ัานการีถ่าย์ทอดโดย์ใช้สืิ�อออนไลน�	 ทำาให้ผู้ัที�สินใจัด้านการีเกษต่รีเข้ามาศึกษา	 และสิอบึถามให้ควัามรู้ี 
ในด้านการีเกษต่รีทำาให้มีการีขาย์สิินค้า

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	มีการีวัางแผันการีผัลิต่ในกรีะบึวันการีผัลิต่ที�ได้รัีบึมาต่รีฐาน	(เกษต่รีอินทรีีย์�)	มีการีดูแล 
และจััดการี	แสิดงถึงควัามใส่ิใจัท์กกรีะบึวันการีผัลิต่	เพื�อให้ได้สิินค้าที�มีค์ณภูาพโดย์วิัถีชาวันา
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 เก็บึเกี�ย์วัข้าวัในรีะย์ะพลับึพลึง	 ทำาให้ข้าวัหอมน่์ม	 มีการีคัดแย์กเมล็ดพันธ์ุ์�ข้าวั 
ก่อนกรีะบึวันการีสีิข้าวั/สีิข้าวัต่ามออเดอรี�ที�ลูกค้าสัิ�ง	เพื�อให้ลูกค้าได้ข้าวัที�ใหม่สิด
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: จัำาหน่าย์ให้พ่อค้าคนกลางในรีาคาส่ิง	และให้ผู้ับึริีโภูคโดย์ต่รีงผ่ัานต่ลาดออนไลน�

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 มีการีแสิวังหาควัามรู้ี	 โดย์การีเข้าร่ีวัมปรีะช์ม	 อบึรีม	 สัิมมนา	 
แลกเปลี�ย์นเรีีย์นรู้ีกับึท์กภูาครัีฐ	และทำางานวิัจััย์กับึทางมหาวิัทย์าลัย์	ค้นคว้ัา 
ทางอินเทอรี�เน็ต่	เพื�อมาปรีะย์ก์ต่�ใช้ในการีทำานาขา้วั	และนำาควัามรู้ีมาถา่ย์ทอด 
ให้แก่คนในช์มชน	และผู้ัศึกษาดูงาน	โดย์การีเปน็วิัทย์ากรีให้ด้านการีทำานาขา้วั	 
ลดต้่นท์นการีผัลิต่

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั
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จัังหวััดมห�สำ�ริค�ม

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 การีปลูกผัักอินทรีีย์� ในโรีงเรืีอนรีะบึบึอัจัฉรีิย์ะ	 มีการีใช้	 
Application	เพื�อรีดนำ�าและให้ป์�ย์ทางรีะบึบึท่อ
 	 การีใช้รีะบึบึโซัล่าเซัลล�ในฟ้ารี�ม	 เพื�อลดค่าใช้จ่ัาย์ไฟ้ฟ้้า	 และเป็น 
พลังงานสิะอาด	 ไม่ต้่องมีโรีงงานไฟ้ฟ้้าและไม่ต้่องเผัาไหม้	 ลดมลภูาวัะ 
และการีปล่อย์ก�าซั Co2 ออกมาทำาลาย์ชั�นบึรีรีย์ากาศของโลก
 	 การีใช้รีะบึบึตู้่อบึพลังงานแสิงอาทิต่ย์�	 เพื�อแปรีรูีปผัลผัลิต่ 
ทางการีการีเกษต่รี	เป็นการีย์ืดอาย์์และเพิ�มมูลค่าในสิินค้า

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 การีทำาป์�ย์หมักเติ่มอากาศมาใช้เอง	 มีโรีงป์�ย์ขนาด	 3	 x	 4	 มีรีะบึบึพัดลมพัดให้แห้ง	 เมื�อเปิดนำ�าใส่ิ 
มีทามเมอรี�ตั่�งเวัลาควับึค์มเวัลาเปิดปิดพัดลม	 สูิต่รีใบึไม้แกลบึแห้ง	 มูลสัิต่วั�	 กากนำ�าต่าลและ	พด.1	 รีะย์ะเวัลาหมัก	 
3	เดือน	ช่วัย์ลดต้่นท์นและควัามปลอดภัูย์ต่่อผู้ับึริีโภูค

ด้�นัข้�วัอินัที่ร่ิย์์, ผักอินัที่ร่ิย์์

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายกร์ิง	ดวงเงิน	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 15	เมษายน	พ.ศ.	2519
ริะดับก�ริศึกษ� : ปัริะสบการิณ�วิชัาชีัพชัั�นส่ง	(ปัวส.)	สาขาชั�างยนต� 
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 วิทยาลััยการิอำาชีัพพานทอำง	จัังหวัดชัลับ์รีิ
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	46	หม่�ที�	16	ตำาบลัเวียงสะอำาด	
 	 อำำาเภอำพยัคำฆภ่มิพิสัย	จัังหวัดมหาสาริคำาม	44110 
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	6108	4446
E- mail 	 :		krung.d@gmail.com
ID Line 	 :		0861084445
Facebook		 :		สวนนายกร์ิง	เกษตริวิถีดั�งเดิม
Facebook Fanpage	:	สวนนายกร์ิง	เกษตริวิถีดั�งเดิม
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

106 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เป็นผู้ันำาช์มชนที�ริีเริี�มก่อตั่�งกล่์มต่ลาดอาหารีปลอดภูัย์ในช์มชน	 
(บ้ึานโนนแคน)	 ท์กวัันอาทิต่ย์�ได้เชิญชวันการีนำาต่ะกรี้ามาใช้จ่ัาย์ในต่ลาด	 
จัะได้ของรีางวััลสิร้ีางขวััญกำาลังใจั
 	 ก่อตั่�งกล่์มผู้ัปลูกข้าวัอินทรีีย์�บ้ึานโนนแคน	 1	 และ	 2	 ก่อตั่�ง 
ต่ลาดเขีย์วัโรีงพย์าบึาลพย์ัคฆภููมิพิสัิย์	ให้ชาวับ้ึานนำาสิินค้าไปขาย์

ที่ำาเกษตรต้องก้าวิให้ทัี่น้ต�อสถาน้การณ์์ แลูะไม�หยุดท่ี่�จะเร่ยน้รู้ 
ต้องวิางแผัน้ก�อน้ลูงมือที่ำาเสมอ

 	 การีนำารีะบึบึเครืี�องแปรีรูีปการีงอกข้าวัเปลือก	 ในการีทำาข้าวัฮางงอก	 
เพื�อลดกลิ�นอับึของนำ�า	เพิ�มมูลค่าให้ผัลผัลิต่และมีค์ณค่าทางโภูชนาการีสูิงดีต่่อผู้ับึริีโภูค
 	 การีนำาเครืี�องสีิข้าวักล้องมาใช้	ทำาให้ได้แกลบึ	ใช้ปรัีบึปร์ีงดินในแปลง	

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 การีแปรีรีูป	 การีผัลิต่ผัักอินทรีีย์�	 การีผัลิต่ข้าวัอินทรีีย์�	 
โดย์การีใช้นวััต่กรีรีม	และเทคโนโลย์ี	มาปรัีบึใช้ในกรีะบึวันการีผัลิต่	ให้มีปรีะสิิทธิุ์ภูาพสูิงส์ิด
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ผัลิต่ข้าวัได้มาต่รีฐานเกษต่รีอินทรีีย์�ส่ิงโรีงพย์าบึาลพย์ัคฆภููมิพิสัิย์	 การีแปรีรีูป 
ข้าวัฮางงอก	ข้าวัแต๋่นนำ�าแต่งโม
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ย์ึดแนวัการีต่ลาดนำาการีผัลิต่	 โดย์วัางแผันการีปลูกร่ีวัมกับึสิมาชิกในกล่์ม 
และมีการีนำาผัลผัลิต่วัางจัำาหน่าย์ที�ต่ลาดเขีย์วั	โรีงพย์าบึาลพย์ัคฆภููมิพิสัิย์ท์กวัันอังคารี	และวัันศ์กรี�	ทำาให้ช์มชนมีรีาย์ได้

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
 	 เข้าร่ีวัมการีอบึรีมเพื�อเพิ�มขีดควัามสิามารีถ	ในท์กโอกาสิ	ทั�งหน่วัย์งานในสัิงกัดกรีะทรีวังเกษต่รีและสิหกรีณ�	 
มหาลัย์มหาสิารีคาม	และหน่วัย์งานอื�นๆ
 	 ร่ีวัมงานแสิดงสิินค้าในจัังหวััด	และเป็นศูนย์�เรีีย์นรู้ีการีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	(ศพก.)
 	 วิัทย์ากรีให้ควัามรู้ีแก่ปรีะชาชนทั�วัไปที�สินใจั	ในเรืี�องการีทำาเกษต่รีอินทรีีย์�	
 	 จััดตั่�งกล่์มวิัสิาหกิจัช์มชนร่ีวัมกับึชาวับ้ึาน	 เพื�อสิร้ีางรีาย์ได้ร่ีวัมกันจัากการีทำางานกล่์ม	 ทำาให้เกิดรีาย์ได้ 
หม์นเวีัย์นภูาย์ในช์มชน

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

107Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดชั้ย์ภ่มิ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
  ปรีะกอบึตู้่อบึลมรี้อน	 สิำาหรัีบึกำาจััดแมลงและฆ่าเชื�อทำาควัามสิะอาด 
แผังไข่ที�ทำาจัากกรีะดาษ	 โดย์ผัลิต่จัากสัิงกะสีิแผ่ันเรีีย์บึและแผ่ันโปร่ีงแสิง	 
ใช้แก�สิห์งต้่มเป็นเชื�อเพลิง	 ใช้ควัามร้ีอนที�	 80	องศาเซัลเซีัย์สิ	 เวัลา	30	นาที	 
ก่อนที�จัะนำาแผังไข่ไปใช้
 	 ใช้พลังงานแสิงอาทิต่ย์�	(Solar	cell)	เป็นแหล่งกำาเนิดพลังงานไฟ้ฟ้้า 
สิำาหรัีบึควับึค์มอ์ณหภููมิในห้องเย์็นสิำาหรัีบึแช่แข็งจิั�งหรีีดในช่วังเวัลากลางวััน
 	 ใช้ตู้่อบึพลังงานแสิงอาทิต่ย์�	และตู้่อบึลมร้ีอน	สิำาหรัีบึผัลิต่จิั�งหรีีด 
อบึแห้ง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 สิามารีถเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีเลี�ย์งจิั�งหรีีด	 โดย์การีใช้แผังไข่ที�ผ่ัานการีให้ควัามร้ีอน	 ทำาให้ไม่มีแมลงศัต่รูี 
จิั�งหรีีด	ได้แก่	ไรี	และไม่มีเชื�อโรีคติ่ดไปกับึแผังไข่

ด้�นัสัำตว์ัเศริษฐกิจั (จิั�งหร่ิด)

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นางสาวอิำงคำรัิตน�	ธััญศิริธันาริมย�	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 16	กริกฎาคำม	พ.ศ.	2529
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาโท	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 มหาวิทยาลััยเกษตริศาสตริ�
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	88	หม่�ที�	11	ตำาบลัหนอำงข�า	
	 	 อำำาเภอำเกษตริสมบ่ริณ�	จัังหวัดชััยภ่มิ	36120	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	3269	6595
E- mail 	 :		dalad65@hotmail.com
ID Line 	 :		Sonyaree
Facebook		 :		Sonya	Thansirathanarom
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

108 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 วิัทย์ากรี	ถ่าย์ทอดควัามรู้ีให้แก่เกษต่รีกรี	และผู้ัที�สินใจั
 	 จััดตั่�งกล่์มวิัสิาหกิจัช์มชน	และกล่์มแปลงใหญ่จิั�งหรีีด	เพื�อให้สิมาชิก 
กล่์มนำาควัามรู้ีที�ได้ไปดำาเนินกิจักรีรีมของต่นเอง	 โดย์มีการีปรีะช์มกล่์มเพื�อ 
แลกเปลี�ย์นควัามรู้ี	ควัามคิดเห็น	เสินอปัญหาและหาแนวัทางแก้ปัญหาร่ีวัมกัน

ที่ำาการเกษตรแบับัพึื�งพืาอาศัย โดยพัืฒน้าตน้เอง 
 พัืฒน้าสังคม แลูะพัืฒน้าสิ�งแวิดลู้อม

 	 สิามารีถลดต้่นท์นการีผัลิต่	 เนื�องจัากสิามารีถใช้แผังไข่ได้หลาย์ครัี�ง	 
และใช้พลังงานจัากโซัล่าเซัลล�ในช่วังเวัลากลางวััน

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 มีกรีะบึวันการีเลี�ย์งจิั�งหรีีดที�ได้มาต่รีฐาน	 โดย์ได้รัีบึ 
การีรัีบึรีองการีปฏิิบัึติ่ทางการีเกษต่รีที�ดีสิำาหรัีบึฟ้ารี�มจิั�งหรีีด	:	มกษ	8202-2560
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	: 
  	มีการีวัางแผันการีผัลิต่ให้สิอดคล้องกับึควัามต้่องการีของต่ลาด
  	มีขั�นต่อนการีคัดเลือกจิั�งหรีีด	 โดย์เลือกเฉพาะตั่วัเต็่มวััย์	 ส่ิวันจิั�งหรีีด 
ที�ถูกคัดออกจัะถูกนำาไปแปรีรีูป	 เช่น	 นำ�าพรีิกจิั�งหรีีด	 ค์กกี�จิั�งหรีีด	 เป็นต้่น	 หรืีอนำาไป 
เป็นอาหารีไก่	และอาหารีปลา	
  	มีการีย์ืดอาย์์การีเก็บึรัีกษาจิั�งหรีีด	 โดย์การีต้่มและแช่แข็งในห้องเย็์น 
ที�อ์ณหภููมิ	 -18	 องศาเซัลเซีัย์สิ	 เพื�อรีอการีจัำาหน่าย์	 และลดการีเกิดฮีสิต่ามีน	 ซึั�งเป็น 
สิารีก่อภููมิแพ้	
  	ใช้รีะบึบึเข้าก่อนออกก่อน	(First	 In	First	Out	 :	FIFO)	ในการีจัำาหน่าย์ 
จิั�งหรีีดแช่แข็ง	เพื�อลดควัามเสืิ�อมจัากการีเก็บึรัีกษาเป็นเวัลานาน
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
  	จัำาหน่าย์ให้กับึพ่อค้าแม่ค้าในพื�นที�	
  	มีการีเชื�อมโย์งเครืีอข่าย์ผู้ัเลี�ย์งจิั�งหรีีดในจัังหวััดชัย์ภููมิ	ขอนแก่น	กาฬสิินธ์ุ์�	 
ร้ีอย์เอ็ด	และจัังหวััดอ์บึลรีาชธุ์านี

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
 	 เข้าร่ีวัมการีอบึรีม/สัิมมนา	เพื�อเพิ�มขีดควัามสิามารีถในการีปรีะกอบึอาชีพ	ทั�งหน่วัย์งานของรัีฐและเอกชน
 	 ร่ีวัมงานแสิดงสิินค้าในท์กโอกาสิ
 	 เป็นวิัทย์ากรีให้ควัามรู้ีแก่ปรีะชาชนทั�วัไปที�สินใจั	ในเรืี�องการีเลี�ย์งจิั�งหรีีด
 	 จััดตั่�งกล่์มวิัสิาหกิจัช์มชน	และกล่์มแปลงใหญ่จิั�งหรีีด	เพื�อสิร้ีางกิจักรีรีมและรีาย์ได้ให้กับึช์มชน

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

109Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดนัคริริ�ช้ส่ำม�

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
	 ปรีะกอบึอาชีพเกษต่รีกรีผู้ัปลูกมันสิำาปะหลัง	 ในพื�นที�ต่ำาบึลโพธิุ์�กลาง	 อำาเภูอเมือง	 จัังหวััดนครีรีาชสีิมา	 
สืิบึทอดการีเป็นเกษต่รีกรีจัากบึรีรีพบ์ึร์ีษ	 โดย์ปลูกมันสิำาปะหลังด้วัย์วิัธีุ์การีดั�งเดิมที�ถ่าย์ทอดจัากครีอบึครัีวัแบึบึ 
อาศัย์ให้เทวัดาเลี�ย์ง	 ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี์ในการีเพิ�มผัลผัลิต่มันสิำาปะหลัง	 ด้วัย์เป็นผู้ัมีจิัต่ใจัอดทน	 และใฝ่ึหาควัามรู้ี	 
จึังลองผิัดลองถูกกับึการีหาวิัธีุ์การีเพิ�มผัลผัลิต่มันสิำาปะหลัง	
	 เมื�อปี	2558	ได้เข้าร่ีวัมกิจักรีรีมศึกษาดูงานกับึเกษต่รีกรีที�ปรีะสิบึควัามสิำาเร็ีจัด้านการีเพิ�มผัลผัลิต่มันสิำาปะหลัง	 
อำาเภูอเสิิงสิาง	 จึังเปิดใจัย์อมรัีบึนวััต่กรีรีมและทดลองนำาวิัธีุ์การีปลูกมันสิำาปะหลังด้วัย์รีะบึบึนำ�าหย์ดมาใช้ในไร่ีของต่นเอง	 
โดย์เริี�มทดลองวัางรีะบึบึนำ�าหย์ดในพื�นที�ปลูกมันสิำาปะหลัง	 จัำานวัน	 10	 ไร่ี	 และทำาการีจัดบัึนทึกบัึญชีต้่นท์นการีผัลิต่ 
มันสิำาปะหลัง	บัึนทึกข้อมูลการีเก็บึเกี�ย์วัและรีาคาขาย์ผัลผัลิต่	พบึว่ัาผัลผัลิต่มันสิำาปะหลังมีปริีมาณมากขึ�น	ร้ีอย์ละ	30	และมี 
รีาย์ได้จัากการีขาย์หัวัมันสิำาปะหลังเพิ�มขึ�น	ร้ีอย์ละ	20	จึังเป็นจ์ัดเริี�มต้่นที�เพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพมันสิำาปะหลังในพื�นที�ของต่นเอง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 วิัธีุ์การีเพิ�มผัลผัลิต่มันสิำาปะหลังด้วัย์การีปลูกด้วัย์รีะบึบึนำ�าหย์ด	 ทำาให้เพิ�มผัลผัลิต่มันสิำาปะหลังมากขึ�นจัากเดิมร้ีอย์ละ	 30	 และได้ขย์าย์พื�นที�ปลูก 
มันสิำาปะหลังจัากเดิม	10	ไร่ี	เป็น	190	ไร่ี	
	 ในช่วังที�มีการีรีะบึาดของโรีคใบึด่างมันสิำาปะหลัง	 ได้รัีบึคำาปรึีกษาจัากเกษต่รีต่ำาบึลและเจ้ัาหน้าที�จัากสิำานักงานเกษต่รีจัังหวััด	 เพื�อป้องกันโรีคใบึด่าง 
มันสิำาปะหลังตั่�งแต่่เริี�มปลูก	คือ	การีใช้ท่อนพันธ์ุ์�มันสิะอาด	ปลอดโรีค	จัากแปลงมนัของต่นเองและจัากศนูย์�วิัจััย์และพฒันาการีเกษต่รีสิคิี�วั	สิำารีวัจัแปลงมนัสิำาปะหลงั 
อย์่างน้อย์สัิปดาห�ละ	 1	 ครัี�ง	 โดย์สัิงเกต่ดูย์อดอ่อนและใบึมันสิำาปะหลัง	 และต่รีวัจัดูใต้่ใบึว่ัามีไข่	 ตั่วัอ่อน	หรืีอตั่วัเต็่มวััย์ของแมลงหวีั�ขาวัย์าสูิบึหรืีอไม่	 ซึั�งได้เต่รีีย์ม 
การีป้องกันกำาจััดแมลงหวีั�ขาวัย์าสูิบึโดย์ปล่อย์ศัต่รูีธุ์รีรีมชาต่ิ	 คือแมลงช้างปีกใสิและแต่นเบึีย์น	 และทำาควัามสิะอาดแปลงและบึรีิเวัณรีอบึๆ	 แปลง	 เพื�อไม่ให้มี 
แหล่งที�อย์ู่อาศัย์ของแมลงหวีั�ขาวัย์าสูิบึ	ฝัึงกลบึ	เศษซัากพืชที�ต่กค้างในแปลง	หากพบึต้่นมันที�เป็นโรีคก็ทำาการีเผัาทำาลาย์

ด้�นัลดต้นัที่์นั เพิั�มผลผลิตมันัสำำ�ปะหลัง

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายสมเกียริติ	บ์ญหมื�นไวย	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 15	ต์ลัาคำม	พ.ศ.	2516
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	สาขาไฟฟา้อิำเล็ักทริอำนิกส�	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 วิทยาลััยเทคำโนโลัยีขอำนแก�น	
	 	 อำำาเภอำเมือำงขอำนแก�น	จัังหวัดขอำนแก�น
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	84	หม่�ที�	3	ตำาบลัโพธิั�กลัาง	
	 	 อำำาเภอำเมือำงนคำริริาชัสีมา	จัังหวัดนคำริริาชัสีมา	30000	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	9845	9297
ID Line 	 :		089	845	9297
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2560

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

110 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 การีเป็นวิัทย์ากรีถ่าย์ทอดควัามรู้ีและเทคนิคการีปลูกมันสิำาปะหลัง	 โดย์ทำางานแบึบึมีส่ิวันร่ีวัม 
กับึเกษต่รีต่ำาบึล	 ถ่าย์ทอดควัามรู้ีเพื�อสิร้ีางให้เกษต่รีกรีผู้ัร่ีวัมอาชีพเกิดรีาย์ได้ที�พอเพีย์งกับึควัามเป็นอย์ู่ 
ของต่นเอง	 ร่ีวัมแก้ไขปัญหาที�เกี�ย์วัข้องกับึการีปลูกมันสิำาปะหลังกับึเกษต่รีกรีในอำาเภูอเมืองนครีรีาชสีิมา 
และอำาเภูอข้างเคีย์ง	 เข้าร่ีวัมปรีะช์มกับึโรีงงานแป้งมันเพื�อรัีบึทรีาบึและพัฒนาแนวัทางการีการีผัลิต่ 
มันสิำาปะหลังค์ณภูาพ	เป็นต้่น

	  เป็น้ผูัไ้ม�หยุดย้ังใน้การพัืฒน้าตน้เองด้าน้อาช่พืเกษตรกรผูัป้ลููกมัน้สำาปะหลัูง

	  มองโลูกใน้ที่างธรรมะ ยึดหลัูกปรชัญาของเศรษฐกิจพือเพ่ืยงใน้การที่ำาการเกษตร

	  อดที่น้แลูะทุี่�มเที่ต�ออาช่พืการเกษตรของตน้เอง

	  ม่น้ำ้าใจต�อเพืื�อน้เกษตรกร

	  ทีุ่กประสบัการณ์์การเรย่น้รู้จะส�งผัลูท่ี่�ด่ต�อตน้เอง

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ

	 จัากการีใช้รีะบึบึนำ�าหย์ดในแปลงมันสิำาปะหลัง	 ทำาให้ได้ผัลผัลิต่มากขึ�นจัากเดิมร้ีอย์ละ	 30	 ผัลผัลิต่เฉลี�ย์ต่่อไร่ี	 3,800	 –	 4,000	 กิโลกรัีม	 และมีรีาย์ได้ 
จัากการีขาย์หัวัมันสิำาปะหลังเพิ�มขึ�นร้ีอย์ละ	 20	 โดย์หัวัมันสิดที�นำาไปขาย์	ณ	 โรีงแป้ง	 จัะมีเชื�อแป้งเฉลี�ย์ร้ีอย์ละ	 28	 –	 30	 และด้วัย์คำาแนะนำาจัากเกษต่รีต่ำาบึล 
ทำาให้แปลงมันสิำาปะหลังรีอดพ้นจัากการีรีะบึาดของโรีคใบึด่างมันสิำาปะหลัง

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 การีเต่รีีย์มการีปลูกมันสิำาปะหลัง	 ใช้พันธ์ุ์�มันจัากแปลงพันธ์ุ์�สิะอาดของต่นเอง	 และท่อนพันธ์ุ์�มันสิำาปะหลังจัากศูนย์�วิัจััย์ 
และพัฒนาการีเกษต่รีสีิคิ�วั	 ใช้พันธ์ุ์�ทนทานโรีคใบึด่างมันสิำาปะหลัง	 เช่น	 พันธ์ุ์�รีะย์อง	 72	 เกษต่รีศาสิต่รี�	 50	 ห้วัย์บึง	 60	 และรีะย์อง	 90	 ไม่ปลูกพันธ์ุ์�อ่อนแอ 
ต่่อโรีคใบึด่างมันสิำาปะหลัง	 ได้แก่	 รีะย์อง	 11	 และ	 CMR	 43-08-89	 พันธ์ุ์�แขกดำา	 และพันธ์ุ์�	 89	 ทดสิอบึควัามงอกของท่อนพันธ์ุ์�	 ต้่นพันธ์ุ์�ที�แข็งแรีงจัะมีต่าโต่ 
และถี�	 ตั่ดท่อนพันธ์ุ์�ด้วัย์มีดคมและสิะอาด	 ควัามย์าวัเฉลี�ย์	 20	 เซันติ่เมต่รี	 ปลูกโดย์ปักลงดิน	 12	 –	 15	 เซันติ่เมต่รี	 รีะย์ะแถวัแคบึ	 0.80	 เมต่รี	 รีะย์ะปลูกตั่�งแต่่	 
0.50	 -	 0.80	 เมต่รี	 ใช้แกลบึ	 มูลไก่	 รีองพื�นในอัต่รีา	 350	 –	 400	 กิโลกรัีมต่่อไร่ี	 หว่ัานป์�ย์เคมี	 สูิต่รี	 15-15-15	 อัต่รีา	 20	 กิโลกรัีมต่่อไร่ี	 ทำาการีไถกลบึไถแปรี	 
แล้วัทำาการีวัางรีะบึบึนำ�าหย์ด	 โดย์วัางสิาย์นำ�าหย์ดรีะย์ะ	 150	 x	 40	 เซันติ่เมต่รี	 การีลงท์นวัางรีะบึบึนำ�าหย์ดจัะมีอ์ปกรีณ�ดังนี�	 ปั�มนำ�า	 วัาล�วัปิด-เปิดนำ�า	 หัวัปลาไหล	 
ท่อพีวีัซีั	สิาย์นำ�าหย์ด	(ต้่นท์นเฉลี�ย์	4,500	บึาทต่่อไร่ี)	อาย์ก์ารีใช้งาน	3	-	6	ปี
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	: 
  	 สิามารีถลดต์่นท์นค่าแรีงงานในการีให้นำ�า	ใส่ิป์�ย์
  	 สิามารีถปลูกมันสิำาปะหลังได้ต่ลอดทั�งปี
  	 ปริีมาณผัลผัลิต่เฉลี�ย์เพิ�มขึ�นร้ีอย์ละ	30
  	 ลดต้่นท์นการีปลูกซ่ัอม
  	 ผัลผัลิต่มีค์ณภูาพ	ขาย์ได้รีาคาดีขึ�น
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
  	 สิามารีถต่ิดต่่อขาย์หัวัมันสิดกับึทางโรีงงาน	 โดย์หัวัมันสิด 
ที�เก็บึเกี�ย์วัได้	มีเชื�อแป้งเฉลี�ย์ร้ีอย์ละ	28	–	30	ซึั�งจัะได้รีาคาดีและเป็นที�ต้่องการี 
ของโรีงงาน
  	 เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษต่รีกรีเพื�อวัางแผันบึริีหารีจััดการีการีผัลิต่มันสิำาปะหลังค์ณภูาพ
  	 สิร้ีางแรีงจูังใจัให้เกษต่รีกรีผู้ัปลูกมันสิำาปะหลังสินใจัปลูกมันด้วัย์รีะบึบึนำ�าหย์ด

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 	ศึกษาหาควัามรู้ีด้วัย์ต่นเองผ่ัานรีะบึบึอินเทอรี�เน็ต่	 ย์ูทูป	 และเครืีอข่าย์สัิงคมออนไลน�	 เพื�อแลกเปลี�ย์น 
ปรีะสิบึการีณ�อาชีพผู้ัปลูกมันสิำาปะหลัง

	 	ศึกษาทดลองต่ามคำาแนะนำาของเกษต่รีต่ำาบึลและนักวิัชาการีเกษต่รีเพื�อการีเพิ�มปรีะสิิทธุ์ิภูาพการีผัลิต่ 
มันสิำาปะหลัง

	 	เป็นปรีะธุ์านกล่์มแปลงใหญ่ผู้ัปลูกมันสิำาปะหลังต่ำาบึลโพธิุ์�กลาง	อำาเภูอเมืองนครีรีาชสีิมา	จัังหวััดนครีรีาชสีิมา	 
เพื�อสิร้ีางเครืีอข่าย์ผู้ัปลูกมันสิำาปะหลังเพื�อพัฒนาการีผัลิต่	การีดูแลรัีกษาและการีจัำาหน่าย์

	 	เปิดโอกาสิให้กล่์มคนร่์ีนใหม่ในพื�นที�ต่ำาบึลโพธิุ์�กลาง	เข้ามาเรีีย์นรู้ีการีผัลิต่มันสิำาปะหลังแบึบึมืออาชีพ

	 	ให้ควัามร่ีวัมมือกับึหน่วัย์งานรีาชการี	 เช่น	 สิำานักงานเกษต่รีจัังหวััด	 สิำานักงานเกษต่รีอำาเภูอ	 และสิถาบัึน 
การีศึกษา	เช่น	มหาวิัทย์าลัย์เทคโนโลยี์ส์ิรีนารีี	เพื�อเป็นแหล่งเรีีย์นรู้ีและร่ีวัมวิัจััย์เพื�อพัฒนาการีปลูกมันสิำาปะหลัง
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สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดร้ิอย์เอ็ด

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 มีการีนำารีะบึบึนำ�ามาใช้ในการีกรีะบึวันการีผัลิต่	 เช่น	 การีใช้รีะบึบึนำ�าหย์ด	 
รีะบึบึนำ�าพ่์ง	และสิปริีงเกอรี�
 	 การีผัลิต่ผัักในโรีงเรืีอน	 และมีการีทำาโรีงเรืีอนต้่นแบึบึรีาคาปรีะหยั์ด	 
เพื�อให้เกษต่รีกรีที�มีควัามสินใจัมาศึกษาดูงาน
 	 การีใช้รีะบึบึสูิบึนำ�าด้วัย์พลังงานแสิงอาทิต่ย์�	(Solar	cell)
 	 การีใช้หัวัเชื�อ	PGPR	2	ในการีผัลิต่

 	 การีใช้แหนแดงในการีกรีะบึวันการีผัลิต่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์  
ม�ใช้้ในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
 	 มีการีนำารีะบึบึนำ�ามาใช้ในกรีะบึวันการีผัลิต่	 เช่น	 การีใช้รีะบึบึนำ�าหย์ด	 รีะบึบึนำ�าพ่์ง	 และสิปริีงเกอรี�	 ทำาให้ปรีะหยั์ดเวัลา 
ในการีผัลิต่	ซึั�งเกษต่รีกรีสิามารีถเปิดรีะบึบึนำ�าทิ�งไว้ั	แล้วัไปทำางานอย์่างอื�นในเวัลาเดีย์วักันได้
 	 การีผัลิต่ผัักในโรีงเรืีอน	ทำาให้สิามารีถจััดการีการีผัลิต่	และการีกำาจััดศัต่รูีพืชได้อย่์างมีปรีะสิิทธิุ์ภูาพ
 	 การีใช้รีะบึบึสูิบึนำ�าด้วัย์พลังงานแสิงอาทิต่ย์�	(Solar	cell)	ช่วัย์ให้สิามารีถลดต้่นท์นการีผัลิต่ได้

ด้�นัเกษตริอินัที่ร่ิย์์

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายกิตติชััย	กล้ัาหาญ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	กริกฎาคำม	พ.ศ.	2514
ริะดับก�ริศึกษ� :	 มัธัยมศึกษาตอำนปัลัาย	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 ศ่นย�การิศึกษานอำกริะบบแลัะการิศึกษา
	 	 ตามอัำธัยาศัย	(กศน.)	อำำาเภอำพนมไพริ
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	2	หม่�ที�	17	ตำาบลัพนมไพริ	 

อำำาเภอำพนมไพริ	จัังหวัดร้ิอำยเอ็ำด	45140	
โที่ริศัพัท์ี่ :	 06	13492	5828
ID Line 	 :		061	3492528
Facebook		 :		กิตติชััย	กล้ัาหาญ
Facebook Fanpage	:	บ้านสวนเลิัศจัันทริ�
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2560

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

112 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ได้ดำาเนินการีจััดตั่�งเป็นศูนย์�เรีีย์นรู้ีการีเพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพการีผัลิต่สิินค้าเกษต่รี	 
(ศพก.)	เครืีอข่าย์	เพื�อเป็นศูนย์�เรีีย์นรู้ีให้กับึเกษต่รีกรีที�มีควัามสินใจั	และถ่าย์ทอดองค�ควัามรู้ี 
ให้กับึเกษต่รีกรี	นอกจัากนี�ย์ังดำาเนินการีสิร้ีางเครืีอข่าย์ในรูีปแบึบึของกล่์ม	 โดย์การีจััดตั่�ง 
เป็นกล่์มวิัสิาหกิจัช์มชนกล่์มเกษต่รีอินทรีีย์�อำาเภูอพนมไพรี	 ซึั�งมีสิมาชิกกล่์มทั�งอำาเภูอ 
ปรีะมาณ	75	รีาย์	เพื�อขย์าย์ฐานการีผัลิต่ให้สิมำ�าเสิมอ	และมีพลังในการีต่่อรีองทางการีค้า 
กับึลูกค้า

อดที่น้ ขยัน้ ประหยัด ซืึ่�อสัตย์ คุณ์ธรรม 
ผัลูผัลิูตท่ี่�ได้ต้องสะอาด ปลูอดภััยท้ัี่งต�อผูับ้ัริโภัค 

แลูะปลูอดภััยต�อสิ�งแวิดลู้อม

 	 การีใช้หัวัเชื�อ	PGPR	2	ในการีผัลิต่	ช่วัย์เพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพในการีผัลิต่

 	 การีใช้แหนแดงในการีกรีะบึวันการีผัลิต่	ช่วัย์เพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพในการีผัลิต่

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	การีทำาเกษต่รีอินทรีีย์�	เพื�อลดต้่นท์น	และเพื�อค์ณภูาพสิินค้าที�ปลอดภัูย์ต่่อผู้ับึริีโภูคและสิิ�งแวัดล้อม
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	มีการีวัางแผันการีผัลติ่ให้มีผัลผัลติ่ออกสู่ิต่ลาดต่ลอดทั�งปี	โดย์การีนำาแผันการีผัลติ่รีาย์บ์ึคคล	(Individual	 
Farm	Production	Plan	:	IFPP)	มาปรัีบึใช้ในการีผัลิต่สิินค้า
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: สิินค้าที�ผัลิต่ได้มีต่ลาดรีองรัีบึที�แน่นอนต่ลอดทั�งปี	โดย์มีช่องทางการีจััดจัำาหน่าย์	ดังนี�
	 	 3.1)	 ตลิาดสิินค้้าทัี่�วไป	
   	 ต่ลาดสิินค้าช์มชน
   		ต่ลาดสิินค้าผัักสิดอำาเภูอพนมไพรี
   		โรีงพย์าบึาลอำาเภูอพนมไพรี
   		จัำาหน่าย์ผ่ัานวิัสิาหกิจัช์มชนเกษต่รีอินทรีีย์�อำาเภูอพนมไพรี	รีหัสิทะเบีึย์น	4-45-06-01/1-0021	เลขที�	2	หมู่ที�	17	 
ต่ำาบึลพนมไพรี	อำาเภูอพนมไพรี	จัังหวััดร้ีอย์เอ็ด	โทรีศัพท�	061-3492528
	 	 3.2)	 ตลิาดสิินค้้าออนไลิน์
	 	 	 จัำาหน่าย์ผ่ัานเฟ้สิบ์ึ�ก	“วิัสิาหกิจัช์มชนเกษต่รีอินทรีีย์�อำาเภูอพนมไพรี”

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 มีการีแสิวังหาองค�ควัามรู้ีในการีปรีะกอบึอาชีพ	 โดย์การีศึกษาจัากสืิ�อต่่างๆ	 
เช่น	อินเทอรี�เน็ต่	วิัทย์์	โทรีทัศน�	เป็นต้่น	นอกจัากนี�ย์ังมีการีศึกษาหาควัามรู้ีจัากการีเข้ารัีบึ 
การีฝึึกอบึรีมของหน่วัย์งานที�จััดให้	และการีศึกษาดูงานจัากที�ต่่างๆ	เพิ�มเติ่ม

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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สำสำก. ท่ี่� 4



จัังหวััดอำ�นั�จัเจัริิญ

ด้�นัก�ริใช้้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่์ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปร์ิงวิัธุ่์ก�ริผลิต
 	 ในรีะย์ะแรีกที�เริี�มทำาการีเกษต่รี	 ได้ศึกษาหาข้อมูลจัาก	 ย์ูทูป	 แล้วัมาทดลองปลูก	 หรืีอขย์าย์พันธุ์�์	 ได้ผัลบ้ึาง	 ไม่ได้ผัลบ้ึาง	 
ที�ได้ผัลเรีาก็ทำาต่่อเนื�องศึกษาวิัธีุ์เพิ�มปรีะสิิทธิุ์ภูาพ	 ต่่อมาก็ได้เข้าร่ีวัมโครีงการีจัากสิำานักงานเกษต่รีอำาเภูอพนา	 ได้รัีบึคำาแนะนำา	 จึังนำาไป 
ปรัีบึปร์ีงในแปลงเกษต่รีที�มีอย์ู	่ย์กตั่วัอย์า่ง	การีปลูกมะพร้ีาวันำ�าหอม	เริี�มปลูก	9	ต้่นตั่�งแต่่ปีที�เริี�มทำา	ก็ไม่ได้ทำาอะไรีมาก	จันปีที�	4	เริี�มติ่ดผัล	 
เริี�มศึกษาวิัถีชีวิัต่ของเขาจัากการีเปรีีย์บึเทีย์บึ	 ต้่นต่่อต้่น	 จึังได้ข้อสิร์ีปพบึว่ัา	 มะพร้ีาวันำ�าหอมนี�ให้ผัลผัลิต่ต่ลอดทั�งปี	 ถ้าให้นำ�าได้ต่ลอดปี	 
และอย์ากให้นำ�าหอมต้่องใส่ิเกลือเม็ดทะเล	 โรีคก็ไม่ค่อย์มี	 ขึ�นได้ดีกับึดินทรีาย์	 จึังเป็นที�มาของการีตั่ดสิินใจัปลูกมะพร้ีาวันำ�าหอม 

เพิ�มขึ�นเรืี�อย์มาในรีะย์ะ	4	ปี	จันถึงปัจัจ์ับัึน	ปรีะมาณ	300	ต้่น

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะย์์กต์ใช้้เที่คโนัโลย่์ ม�ใช้้ในั
กริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิุ์ภ�พั
	 	การีทำานารีะบึบึเกษต่รีอนิทรีีย์�		ได้จัดวิัสิาหกจิัช์มชนในชื�อ	“วิัสิาหกิจัช์มชนกล่์ม 
ข้าวัไรีซั�เบึอรีี�ข้าวัเพื�อส์ิขภูาพ”	

	 	ปลูกไม้ผัลผัสิมผัสิานรีะบึบึอินทรีีย์�

	 	เลี�ย์งปลารีะบึบึอินทรีีย์�

	 	เลี�ย์งไก่พื�นบ้ึาน

ด้�นัเศริษฐกิจัพัอเพ่ัย์ง

ชื้�อ-นั�มสำก์ล :	 นายสังคำม	ม่ลัชัาติ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 28	กันยายน	พ.ศ.		2500
ริะดับก�ริศึกษ� :	 ปัริิญญาตรีิ	
สำถ�บันัก�ริศึกษ� :	 สถาบันริาชัภัฎอ์ำบลัริาชัธัานี
ท่ี่�อย่่์ :	 เลัขที�	88	หม่�ที�	1	ตำาบลัพริะเหลัา	อำำาเภอำพนา	
	 	 จัังหวัดอำำานาจัเจัริิญ	37180
โที่ริศัพัท์ี่ :	 08	1547	0900
ID Line 	 :		081-5470900
Facebook		 :		ศ่นย�เรีิยนร้่ิภ่มิภัทริเศริษฐ์กิจัพอำเพียง	อำ.พนา	จั.อำำานาจัเจัริิญ
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปีั	พ.ศ.	2560

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััย์ควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบบ

114 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 	ได้นำาพาพัฒนาสิมาชิกกล่์มทำาเกษต่รีอินทรีีย์�	เพิ�มมูลค่าสิินค้า	และควัามปลอดภัูย์ 
ในชีวิัต่

	 	สิร้ีางการีพึ�งพาต่นเอง	ช่วัย์เหลือแบ่ึงปัน	อดออม	เสีิย์สิละ	ย์อมรัีบึควัามคดิเห็น 
ส่ิวันรีวัม

	 	แนะนำา	ส่ิงเสิริีม	การีปลูกพืชพันธุ์�ดีให้เจัริีญเติ่บึโต่	ย์ั�งย์ืน	เหมาะกับึดินบ้ึานเรีา

	 	ชี�ชวันให้สิมาชิกและปรีะชาชนทั�วัไป	 ได้เข้าถึงโครีงการีดีๆ	 ที�จัะพัฒนาชีวัิต่	 
เช่น	โครีงการีข้าวัอินทรีีย์�	1	ล้านไร่ี		โครีงการีสูิบึนำ�าด้วัย์พลังแสิงอาทิต่ย์�	ปัจัจ์ับัึนได้จััดทำา 
โครีงการีให้กล่์มที�มีควัามพร้ีอมอย่์างต่่อเนื�อง

      แก้ปัญหาดิน้จากสภัาพืเสื�อมโที่รม หลัูงจากการปรบััปรุงบัำารุงดิน้ด้วิยปุ� ยคอก ปุ� ยหมัก ปุ� ยพืืชสด 
          ปัจจุบััน้พืืช ไม้ผัลู เจรญิเติบัโตให้ผัลูผัลิูตออกจำาหน้�ายได้

      การที่ำาเกษตรระบับัอิน้ที่รย์่ โดยไม�พึื�งพืาสารเคม่ ที่ำาให้ลูดต้น้ทุี่น้การผัลิูต สภัาพืดิน้อุดมสมบูัรณ์์ขึน้้เรื�อยๆ 
         สุขภัาพืร�างกายแขง็แรง ปลูอดภััยท้ัี่งผูัผ้ัลิูตแลูะผูับ้ัริโภัค
      การปลููกพืืชท่ี่�เหมาะกับัสภัาพืดิน้ จะเกิดผัลูคุ้มค�ากับัการลูงทุี่น้มากกวิ�า
      การรวิมกลุู�มจำาหน้�ายผัลูผัลิูต สามารถแก้ปัญหาคำาวิ�า ปลููกแลู้วิจะขายท่ี่�ไหน้ได้

	 	การีเพาะกล้าไม้	ขย์าย์พันธุ์�์พืช

	 	การีแปรีรูีปผัลผัลิต่เพิ�มมูลค่า

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
 	 การีทำาเกษต่รีรีะบึบึอินทรีีย์�	 โดย์ไม่พึ�งพาสิารีเคมี	 
ทำาให้ลดต้่นท์นการีซืั�อสิารีเคมี	แต่่กลับึมาใช้วััสิด์ที�มีในสิวัน	ในท้องถิ�น	 
เช่น	มูลวััวั	หญ้า	ต้่นกล้วัย์	ใบึไม้	ทำาป์�ย์หมักซึั�งไม่ทำาลาย์หน้าดิน
 	 การีขย์าย์พันธุ์�์พืชเพื�อเพิ�มมูลค่า	หลังจัากได้รัีบึปรีะโย์ชน�จัากผัลแล้วั	สิามารีถขย์าย์พันธุ์� ์
เพื�อนำาไปปลูกเพิ�ม	โดย์ไม่ต้่องซืั�อพันธุ์�์อีก	และจัำาหน่าย์เป็นรีาย์ได้อีกด้วัย์
 	 การีแปรีรูีปผัลผัลิต่	 ข้าวักล้อง	 ปลาส้ิม	 ปลาแดดเดีย์วั	 ฯลฯ	 สิมาชิกได้เรีีย์นรู้ีขั�นต่อน 
การีแปรีรูีป	เพิ�มมูลค่าของสิินค้า
 	 การีทำาป์�ย์นำ�าหมักโดย์อาศัย์ผัลไม้ส์ิกงอม	เก็บึไม่ทันหรืีอกินไม่ทันในสิวันเป็นวััสิด์หมัก
 	 การีทำาป์�ย์หมักโดย์การีใช้มูลสัิต่วั�	และใบึไม้ใบึหญ้า	ทางมะพร้ีาวั	ต้่นกล้วัย์ในสิวัน
 	 การีเลี�ย์งปลาในบ่ึอ	อาศัย์ฟ้างข้าวั	มูลสัิต่วั�	ผัลิต่อาหารีปลาโดย์ใช้ต้่นกล้วัย์สัิบึซึั�งมีในสิวัน	ผัสิมรีำาข้าวั	และปลาย์ข้าวัเหนีย์วัต้่ม	 
ผัสิมจ์ัลินทรีีย์�	และปลูกต้่นอาหารีปลารีอบึๆ	บ่ึอ
 	 การีต่ลาด	นำาสิมาชิกจัำาหน่าย์ในต่ลาดช์มชนอาทิต่ย์�ละ	1	-	2	ครัี�ง	และออกบูึทจัำาหน่าย์ร่ีวัมกับึทางรีาชการี

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัและก�ริเชื้�อมโย์งเครืิอข่�ย์
	 ควัามรีอบึรู้ี	ศึกษาดูงาน	การีสัิงเกต่	และใฝ่ึหาควัามรู้ีจัากสืิ�อต่่างๆ	เช่น	จัากรีาย์การีโทรีทัศน�	วิัทย์์	เอกสิารี	และสินใจัในกิจักรีรีม 
ที�ทำาอย์ู่	 โดย์ปรัีบึใช้ควับึคู่กับึภููมิปัญญาของต่นเองและท้องถิ�น	 ใช้เครืี�องจัักรีกลทางการีเกษต่รีมาเพิ�มปรีะสิิทธุ์ิภูาพในการีทำางาน	 เช่น	 
รีถแทรีกเต่อรี�	 เครืี�องหย์อดเมล็ดพันธ์ุ์�	 และใส่ิป์�ย์	 ในการีปลูกข้าวัโพดเลี�ย์งสัิต่วั�แทนแรีงงานคน	 ช่วัย์ลดต้่นท์นการีผัลิต่และค่าใช้จ่ัาย์ได้ 
ปริีมาณงานเพิ�มขึ�นอย์า่งมีค์ณภูาพและทันต่่อฤดูกาลผัลิต่ในช่วังเวัลาที�เหมาะสิม	ส่ิงผัลให้ได้ผัลผัลิต่ที�มีค์ณภูาพและผัลผัลิต่เฉลี�ย์ต่่อไร่ีสูิงขึ�น

ก�ริขย์�ย์ผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำช์้มช้นั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่้พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดกริะบ่ี่�

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การใช้โรงเรือนในการผลิตผักอินทร่ย์โดยใช้สารช่วัภัูณฑ์์ในการควับี่คุมโรคและแมลง	 (เชื�อราบิี่วัเวัอร์เร่ย	 
เชื�อราเมตาไรเซ่ียม	 และเชื�อราไตรโคเดอร์มา)	 ซ่ี�งเป็ันโรงเรือนขนาดเล็ก	 (2.3	 เมตร	 x	 12.00	 เมตร)	 แต่สามารถ 
ควับี่คมุและดแูลผลผลติได้ง่าย	ใช้เนื�อท่�น้อยแตใ่ห้ผลท่�สูง	(100	กโิลกรมัต่อพืั�นท่�)	และม่การพััฒนารปูัแบี่บี่ของโรงเรือน
ให้ง่ายต่อการดูแลและลดแรงงาน	ดังน่�
 	 ม่การยกแคร่แปัลงผักให้สูงข่�น	เพืั�อควัามสะดวักในการจััดการ
 	 ใช้ผ้าคลุมแปัลง	เพืั�อลดวััชพืัชและเพิั�มควัามชื�นในแปัลง	เป็ันการปัระหยัดนำ�า
 	 ใช้สเปัรย์หมอกควััน	เพืั�อลดควัามร้อนในโรงเรือน
 	 ใช้เนื�อท่�ในโรงเรือนให้เกิดปัระโยชน์สูงสุด	(ชั�นบี่นใช้ถนอมอาหาร	ชั�นกลางใช้ปัลูกผัก	ชั�นล่างใช้ทำาปัระมง)

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ใช้นวััตกรรมผลิตผักอินทร่ย์ด้วัยโรงเรือนขนาดเล็ก	 (2.3	 เมตร	 x	 12.00	 เมตร)	 สามารถลดพืั�นท่�	 
แต่ให้ผลผลิตท่�สูง	(100	กิโลกรัมต่อพืั�นท่�)
 	 ลดแรงงาน	โดยแรงงาน	1	คน	สามารถดูแลได้	10	โรงเรือน
 	 ควับี่คุมปััจัจััยการผลิตได้ง่ายและสามารถทำาได้เองทุกขั�นตอน	 เช่น	 การเตร่ยมดินโดยใช้ปุั�ยหมัก	 
ใช้สารช่วัภัูณฑ์์ในการควับี่คุมโรค	และแมลง

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายพิิชิิต	ชูิมณีี

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 20	กรกฎาคม	พิ.ศ.	2511

ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 ประกาศนียบััตรวิิชิาชีิพิชัิ�นสููง	(ปวิสู.)

สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 วิิทยาลััยเทคนิคภููเก็ต

ท่ี่�อย่่ื :	 บ้ัานเกาะไทร	เลัขที�	223	หมู�ที�	9	ตำาบัลัปกาสัูย

	 	 อำำาเภูอำเหนือำคลัอำง	จัังหวัิดกระบีั�	81130

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1958	9566

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2561

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

118 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 ผลิตโรงเรือนผักกางมุ้งให้กับี่เกษตรกรและผู้สนใจั	ในพืั�นท่�จัังหวััด
กระบ่ี่�และต่างจัังหวััด
 	 เป็ันสถานท่�ศ่กษาดูงานของภูาครัฐ	 ภูาคเอกชน	 ภูาคปัระชาชน	
โรงเร่ยนในพืั�นท่�ใกล้เค่ยง	ทั�งภูายในปัระเทศและต่างปัระเทศ	เดินทางมาศ่กษา
ดูงานหาควัามรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื�อง

มีีแนวคิิดในการทำำางาน คืิอ คิิด ทำำา สำำาเรจ็ บอกต่่อ  
และสำามีารถพ่่ึ่งต่นเองได้อย่่างย่่่งยื่น ในการทำำาการเกษต่รอินทำรย์ี่

 	 การยกแคร่แปัลงผักให้สูงข่�น	 เพืั�อควัามสะดวักในการจััดการ	 และลดอาการปัวัดหลังท่�เกิดจัาก 
การเตร่ยมดินปัลูกในแปัลง
 	 ใช้ผ้าคลุมแปัลง	เพืั�อลดวััชพืัชและเพิั�มควัามชื�นในแปัลง	
 	 ใช้ระบี่บี่นำ�าหยด	เพืั�อปัระหยัดนำ�าและเวัลา
 	 ใช้เนื�อท่�ในโรงเรือนให้เกิดปัระโยชน์สูงสุด	(ชั�นบี่นใช้ถนอมอาหาร	ชั�นกลางใช้ปัลูกผัก	ชั�นล่างใช้ทำาปัระมง
และเพืั�อลดอุณหภููมิในโรงเรือน)
 	 ใช้สเปัรย์หมอกควััน	เพืั�อลดควัามร้อนในโรงเรือนช่วังบ่ี่าย

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 สามารถควับี่คุมขบี่วันการผลิตตั�งแต่เริ�มจันถ่งเก็บี่ผลผลิต	 คือ	 รู้วัันเก็บี่ผลผลิต	 
และปัริมาณท่�เก็บี่เก่�ยวัอย่างแม่นยำา
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	: ม่บี่รรจุัภัูณฑ์์สวัยงามและสามารถเก็บี่ผลผลิตได้นานเพัราะม่การน็อคนำ�าเย็นก่อนบี่รรจุัถุง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ขายตรงสู่ผู้บี่รโิภูค	ไม่ผ่านพ่ัอค้าคนกลางและม่การทำาตลาดในแปัลง	เพืั�อต้องการ
รวับี่รวัมสินค้าด้านการเกษตรชนิดอื�นๆ	มาวัางขายด้วัย

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 ปัระชุมร่วัมกับี่หน่วัยงานราชการอย่างต่อเนื�องเพืั�อแลกเปัล่�ยนข่าวัสารและองค์ควัามรู้ท่�เกิดข่�นในแต่ละเดือน

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดนัริ�ธิีวั�สำ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การทำาการเกษตรแบี่บี่ผสมผสานโดยนำาหลักปัรัชญาเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยงมาปัระยุกต์ใช้ในพืั�นท่�	 ปัระมาณ	 3	 ไร่	 
พัลิกฟ้ื้�นผืนดินท่�ถูกทิ�งร้างจัากการทำานากว่ัา	 10	 ปีั	 ซ่ี�งอยู่ในสภูาพัท่�ผู้คนรอบี่ข้างเห็นว่ัาไม่สามารถกลับี่มาทำาการเกษตรได้	 
จ่ังได้ม่การจััดการฟ้ื้�นฟืู้ผืนนาร้างให้กลับี่มาม่ช่วัิตช่วัาอ่กครั�ง	 โดยเริ�มต้นจัากการลองผิดลองถูก	 ค้นคว้ัาหาควัามรู้เพิั�มเติม	 
ปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดิน	 และทดลองปัลูกหญ้าเนเปีัยร์	 พืัชอาหารเล่�ยงสัตว์ั	 เพืั�อใช้เล่�ยงโคแทนการปัล่อยกินตามธิรรมชาติ	 
พับี่ว่ัาได้ปัริมาณและผลผลิตเพิั�มข่�น	 ม่การปัรับี่ปัรุงฟ้ื้�นฟูื้พืั�นท่�โดยไม่ม่การใช้สารเคม่	 ทำาให้ดินม่สภูาพัด่ข่�น	 จ่ังได้ปัรับี่เปัล่�ยน 
พืั�นท่�ยกร่องทดลองปัลูกมะนาวั	 โดยไม่ม่การตัดแต่งกิ�ง	 แต่จัะเพัาะและขยายพัันธ์ุิมะนาวั	 ในส่วันของไม้ผลเศรษฐกิจั 
ได้ม่การปัลูกลองกอง	ผสมผสานด้วัยมะพัร้าวั	สะตอ	และกล้วัยหอมทอง	ม่การปัลูกไผ่กิมซุีง	ไผ่หวัาน	และพืัชอ่กหลากหลายชนิด	 
ม่การเล่�ยงปัลาดุก	ปัลากินพืัช	และเล่�ยงเป็ัด	ไก่	เพืั�อเสริมรายได้ตามแนวัทางเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยง	ม่การทำาบัี่ญช่รับี่จ่ัายในครัวัเรือน	 
และนำาไปัปัรับี่ใช้ในการจััดการในสวันอ่กด้วัย	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
  ใช้องค์ควัามรู้เรื�องการทำาเกษตรทฤษฎ่ใหม่	 หรือระบี่บี่เกษตรผสมผสาน (Integrated	 Farming	 System)	 
ซ่ี�งเป็ันระบี่บี่การเกษตรท่�ม่การเพัาะปัลกูพืัชหรือการเล่�ยงสัตว์ัต่างๆ	หลายชนิดอยูใ่นพืั�นท่�เด่ยวักัน	ภูายใต้การเกื�อกูลปัระโยชน์
ต่อกันและกันอย่างม่ปัระสิทธิิภูาพัสูงสุด	โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วัมกันระหว่ัางพืัช	สัตว์ั	และสิ�งแวัดล้อม

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายมะซากรี	มะแซ
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 18	เมษายน	พิ.ศ.	2517
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� : ประกาศนียบััตรวิิชิาชีิพิชัิ�นสููง	(ปวิสู.)	สูาขาไฟฟา้
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 วิิทยาลััยพิาณิีชิการยะลัา
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	167	หมู�ที�	5	ตำาบัลักาลิัซา	อำำาเภูอำระแงะ
	 	 จัังหวัิดนราธิิวิาสู	96130	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	0036	9010
ID Line 	 :		0800369010
Facebook		 :		มะซากรี	มะแซ
Facebook Fanpage	:	สูวินมะนาวิอ่ำ�นรักบ้ัานกานั�วิะ	อำำาเภูอำระแงะ	จัังหวัิดนราธิิวิาสู
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2561

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 เป็ันเกษตรกรต้นแบี่บี่	และจััดตั�งเป็ันแหล่งเร่ยนรู้ในชุมชน	เพืั�อให้เกษตรกร	 
หน่วัยงานภูาครัฐและภูาคเอกชน	โรงเร่ยนในชุมชน	และชุมชนข้างเค่ยงมาศ่กษาดูงาน	 
เป็ันวิัทยากรในการถ่ายทอดควัามรู้ด้านการทำาการเกษตร	 แบี่บี่ผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎ่ใหม่	 เพืั�อให้เกษตรกรและผู้สนใจัได้นำาองค์ควัามรู้ปัรับี่ใช้ 
ในแปัลงตนเองต่อไปั

“ย่่ดหล่กเศรษฐกิจพึ่อเพีึ่ย่งเล้ีย่งชีีพึ่ได้”

  จััดการสวันโดยการวัางรูปัแบี่บี่และดำาเนินการเน้นควัามสำาคัญต่อกิจักรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับี่ 
สภูาพัแวัดล้อมทางกายภูาพั	 เศรษฐกิจั	 สังคม	 ม่การใช้แรงงาน	 เงินทุน	 ท่�ดิน	 ปััจัจััยการผลิตและทรัพัยากรธิรรมชาติอย่าง 
ม่ปัระสิทธิิภูาพั	ตลอดจันนำาวััสดุเหลือใช้จัากการผลิตชนิดหน่�งมาหมุนเว่ัยนใช้ปัระโยชน์กับี่การผลิตอ่กชนิดหน่�ง	หรือหลายชนิด
ภูายในไร่นาแบี่บี่ครบี่วังจัร	ตัวัอย่างกิจักรรมดังกล่าวั	คือ	การเล่�ยงไก่	การเล่�ยงปัลาในนาข้าวั	การเล่�ยงผ่�งในสวันผลไม้	เป็ันต้น

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ม่การวัางแผนการผลิตตลอดจันการดูแลรักษาอย่างต่อเนื�อง	ม่การจััดการ	แบี่บี่เกื�อกูลกิจักรรม
ในแปัลง	 เช่น	 การนำาปุั�ยจัากมูลสัตว์ัท่�เล่�ยง	 ได้แก่	 เป็ัด	 ไก่	 วััวั	 มาใส่ในแปัลงผัก	 และไม้ผลต่างๆ	 ใช้นำ�าจัากบี่่อเล่�ยงปัลา 
มารดนำ�าผักและพืัชอื�นในแปัลง	ลดต้นทุนอาหารสัตว์ัด้วัยวิัธ่ิการผลติอาหารเองจัากวััสดทุ่�ม่อยู	่ในแปัลงผสมกับี่อาหารสำาเร็จัรูปั	
เป็ันต้น	ซ่ี�งสามารถนำาผลผลิตของแปัลงออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื�องตาม	ควัามต้องการของตลาด	และได้ผลผลิตท่�ด่ม่คุณภูาพั
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ม่การจััดการผลผลิตเพืั�อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา	ทำาให้ได้ผลผลิตท่�ม่คณุภูาพัและ	ม่รสชาติท่�ด่	 
ขยายพัันธ์ุิพืัช	 (มะนาวั)	 เพืั�อสร้างรายได้ให้แก่ครัวัเรือน	 ใช้วััตถุดิบี่และทรัพัยากรในแปัลงตนเองมาผลิตเพืั�อลดต้นทุน 
การผลิต	ซ่ี�งเป็ันแบี่บี่อย่างท่�ด่ให้แก่เกษตรกรข้างเค่ยง	เก็บี่เก่�ยวัผลผลิตท่�ม่คุณภูาพัและคัดเกรดเพืั�อกำาหนดราคา	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ม่การจััดการด้านการตลาดโดยการเปิัดร้านค้าหน้าฟื้าร์มเพืั�อจัำาหน่ายให้แก่ผู้บี่ริโภูค 
โดยตรงและส่งร้านค้าในชุมชนและชุมชนใกล้เค่ยง	จัำาหน่ายผ่านสื�อออนไลน์	ได้แก่	line	Facebook	เป็ันต้น

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 ศ่กษาค้นคว้ัาหาองค์ควัามรู้ใหม่ๆ	 อยู่สมำ�าเสมอ	 โดยศ่กษาค้นคว้ัาจัากสื�อสารสนเทศ	 สื�อออนไลน์	 หนังสือวิัชาการ	 
การปัระชุม	และการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร	การเข้าร่วัมอบี่รมกับี่หน่วัยงานต่างๆ	ตลอดจันการศ่กษาดูงานจัากเกษตรกร
ต้นแบี่บี่ท่�ปัระสบี่ผลสำาเร็จัในพืั�นท่�ต่างๆ	 เพืั�อนำาองค์ควัามรู้มาปัระยุกต์ใช้ในการทำาการเกษตรของตนเอง	 นอกจัากน่� 
ยังเป็ันวิัทยากรถ่ายทอดควัามรู้ให้แก่ผู้ท่�สนใจั

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

121Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4
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จัังหวััดภ่เก็ต

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 เนื�องจัากเคยปัระกอบี่อาช่พัเป็ันผู้รับี่เหมาก่อสร้าง	นวััตกรรมท่�ใช้ในแปัลงส่วันใหญ่จ่ังเกิดจัากการใช้	ภููมิปััญญาคิดค้น
และปัระดิษฐ์ข่�นเอง	เช่น	
  การปัลูกถั�วัพูัแบี่บี่ด่งยอด	(ร้อยสาย)	คือ	ใช้เชือกฟื้างผูกยอดด่งให้ถั�วัพูัเลื�อยไปัในทิศทางตามท่�ต้องการ	เชือกฟื้าง	1	เส้น	 
ต่อถั�วัพูั	1	ยอด	เมื�อยอดใหม่แตกออกมาก็ใช้เชือกฟื้างอ่กเส้นมาผูกยอดด่งให้เลื�อยไปัตามเส้นเชือกทำาแบี่บี่น่�ทุกยอด	ซ่ี�งวิัธ่ิน่�จัะช่วัย 
ให้ยอดถั�วัพูัไม่เบ่ี่ยดทับี่หรือพัันกันแน่น	ได้รับี่แสงอย่างทั�วัถ่ง	เพิั�มผลผลิตลดการรบี่กวันจัากศัตรูพืัช	และเก็บี่ผลผลิตได้ง่าย
  การเสริมรากทุเร่ยน	โดยการนำาต้นทุเร่ยนบ้ี่านมาทาบี่กับี่ทุเร่ยนพัันธ์ุิ	เช่น	หากต้องการ	4	ราก	ก็นำาต้นทุเร่ยนบ้ี่าน	 
3	 ต้น	 มาทาบี่กับี่ต้นทุเร่ยนพัันธ์ุิ	 1	 ต้น	 ซ่ี�งวิัธ่ิน่�ทำาให้ลำาต้นทุเร่ยนม่ควัามแข็งแรงและทนทานต่อโรค	 เนื�องจัากม่รากฝอย 
และรากแก้วัเพิั�มมากข่�น	เจัริญเติบี่โตได้เร็วัและทนต่อแรงลมพััดโคน

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายมานพิ	ทอำงแชิ�ม
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 7	สิูงหาคม	พิ.ศ.	2511
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 มัธิยมศึกษาตอำนต้น
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนกะทู้วิิทยา
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	137/2	หมู�ที�	7	ตำาบัลักะทู้	อำำาเภูอำกะทู้
	 	 จัังหวัิดภููเก็ต	83120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	8752	5866
E- mail 	 :		manop.thongcham@gmail.com
Facebook		 :		manop.thongcham
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 เมื�อปัระสบี่ควัามสำาเร็จัในการทำาเกษตรอินทร่ย์แล้วั	ได้แบ่ี่งปัันองค์ควัามรู้ 
โดยการเปั็นวิัทยากรอบี่รมให้ควัามรู้เก่�ยวักับี่การทำาเกษตรอินทร่ย์	 เช่น	 การทำา 
นำ�าหมักช่วัภูาพั	 ฮอร์โมนไข่	 การเล่�ยงไส้เดือน	 ฯลฯ	 ให้แก่กลุ่มยุวัเกษตรกร 
และเกษตรกรทั�วัไปัท่�สนใจั	 ซ่ี�งปััจัจุับัี่นม่ผู้สนใจัเข้าไปัศ่กษาดูงาน	 และม่หน่วัยงาน
ราชการติดต่อให้เป็ันวิัทยากรถ่ายทอดควัามรู้เป็ันจัำานวันมาก

“เกษต่รสุำขเพึ่ราะอย่ากทำำา” มีีคิวามีสุำขท่ีำได้ทำำาการเกษต่รแบบอินทำรย์ี่
และแบง่ป่ันให้ก่บชุีมีชีน เหลือจากแบง่ก็นำาไปัขาย่ 

เพ่ืึ่อผู้้้บรโิภคิจะได้รบ่ปัระทำานอาหารท่ีำปัลอดสำารพิึ่ษ ไม่ีมีีสำาร
เคิมีีต่กค้ิาง สำรา้งคิวามีสุำขท้่ำงผู้้ใ้ห้และผู้้ร่้บ

  การทาบี่กิ�งชมพู่ั	 โดยชมพู่ั	 1	 ต้น	 ทาบี่กิ�งให้ม่สายพัันธ์ุิท่�แตกต่างกัน	 4	 สายพัันธ์ุิ	 ได้แก่	 พัันธ์ุิสายนำ�าผ่�ง	 
พัันธ์ุิทับี่ทิมจัันทร์	พัันธ์ุิเท่ยนแดงและพัันธ์ุิเท่ยนขาวั
  การปัลูกแตงลอยฟ้ื้า	 โดยการปัลูกแตงไว้ัในถังพัลาสติก	 แล้วัผูกไว้ักับี่คานเหล็กในลักษณะลอยฟ้ื้า	 ซ่ี�งจัะช่วัยลด 
การรบี่กวันจัากศัตรูพืัชและสัตว์ัเล่�ยง
  การเล่�ยงไส้เดือน	AF	และนำามูลมาใช้กับี่พืัชผักสวันครัวั	เป็ันการลดต้นทุนการผลิต
  การเผาแกลบี่	ปัรุงดินและเตร่ยมดินเพัาะปัลูก	รวัมถ่งการทำานำ�าหมักช่วัภูาพั	ฮอร์โมนไข่	จุัลินทร่ย์สังเคราะห์แสง	
ไว้ัใช้เอง
  การทำาเกษตรผสมผสาน	ม่การจััดการพืั�นท่�ได้ปัระโยชน์สูงสุด	ซ่ี�งในพืั�นท่�ม่ทั�งพืัชผักสวันครัวั	เช่นผักพืั�นบ้ี่านต่างๆ
และผักสลัด	ไม้ผล	เช่น	ทุเร่ยน	มังคุด	กล้วัย	สะตอ	เป็ันต้น	และปัศุสัตว์ัการเล่�ยงเป็ัด	ห่าน	ไก่	และปัลา	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 เนื�องจัากกระบี่วันการผลิตเป็ันแบี่บี่เกษตรอินทร่ย์	 ไม่ใช้สารเคม่จ่ังช่วัยลดต้นทุนในการผลิต	 ปัระกอบี่กับี่ม่การ
ปัระยกุต์ใช้ภููมิปััญญาจ่ังทำาให้ผลผลิตท่�ได้ม่ปัริมาณท่�เพิั�มมากข่�น	ม่คุณภูาพั	สร้างควัามมั�นใจัให้กับี่ผู้บี่ริโภูค	สามารถสร้างรายได้	 
จัากเดิมท่�เคยปัระกอบี่อาช่พัรับี่เหมาก่อสร้างและได้รับี่ผลกระทบี่จัากสถานการณ์การระบี่าดของ	Covid-19	ปััจัจุับัี่นสามารถ
ม่รายได้จัากการขายผลผลิตทางการเกษตร	สามารถเล่�ยงดูตนเองและครอบี่ครัวัได้	

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	เป็ันระบี่บี่เกษตรอินทร่ย์	100%	
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	: การจััดการผลผลิตส่วันใหญ่จัะขายเป็ันผลผลิตสด	ยังไม่ม่การแปัรรูปั
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : สำาหรับี่การขายผลผลิตส่วันใหญ่เน้นขายคนในชุมชน	 ซ่ี�งราคาถูกกว่ัาท้องตลาดทั�วัไปั	 
เนื�องจัากต้นทุนการผลิตไม่สูง	และใช้กระบี่วันการผลิตท่�เป็ันเกษตรอินทร่ย์จ่ังทำาให้ผลผลิตท่�ได้ม่ควัามหวัาน	กรอบี่	ปัลอดภัูย	 
และสามารถเก็บี่ไว้ัได้นานกว่ัาแบี่บี่ใช้สารเคม่	ทำาให้เกิดการพูัดปัากต่อปัากช่วัยขยายกลุ่มลูกค้า	ให้ม่กว้ัางข่�น

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 ค้นหาควัามรู้ในการทำาการเกษตรเพิั�มเติมจัากสื�อออนไลน์ต่างๆ	 เช่น	 Google	 YouTube	 จัากนั�นจ่ังนำามาทดลอง 
ใช้ในสวันของตนเอง	 โดยปัระยุกต์ใช้ให้ตรงต่อควัามต้องการ	 นอกจัากน่�ยังสอบี่ถามจัากเพืั�อนๆ	 เกษตรกร	 รายอื�นๆ	 ในพืั�นท่�
และต่างพืั�นท่�ด้วัย

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดปัตต�น่ั

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ในปีั	พั.ศ.	2549	ม่แนวัคิดปัรับี่พืั�นท่�นาร้าง/พืั�นท่�รกร้างว่ัางเปัล่าเพืั�อมาทำาสวันปัาล์มนำ�ามัน	โดยสำารวัจัพืั�นท่�	และรวับี่รวัม 
สมาชิกในหมู่บ้ี่านระดมควัามคิดแลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้	 ปัระสานงานกับี่สถาน่พััฒนาท่�ดินปััตตาน่	 เพืั�อขอรับี่การสนับี่สนุน 
องค์ควัามรู้	และปััจัจััยการผลิตในการฟ้ื้�นฟูื้นาร้างเป็ันแปัลงปัาล์มนำ�ามัน	โดยเริ�มปัลูกปัาล์มนำ�ามันในพืั�นท่�	4	ไร่	และขยายพืั�นท่�
ปัลูก	 เป็ัน	20	ไร่	สร้างสรรค์ผลงานและเป็ันตัวัอย่างให้เกษตรกรทั�วัไปัในการฟ้ื้�นฟูื้พืั�นท่�นาร้างให้เกิดปัระโยชน์สูงสุดในชุมชน
และดำาเนินกิจักรรมปัลูกปัาล์มนำ�ามันเป็ันแปัลงตัวัอย่างของชุมชน	
	 ปีั	2555	เพิั�มพืั�นท่�การทำาสวันปัาล์มนำ�ามันจัาก	20	ไร่	เป็ัน	54	ไร่	และเพิั�มกิจักรรมการเล่�ยงปัลา	การเล่�ยงโคในแปัลง
ปัาล์มนำ�ามัน	ม่กิจักรรมทำาการเกษตรแบี่บี่ผสมผสาน	เป็ันเรื�องท่�ไม่ง่ายสำาหรับี่เกษตรกร	ในการบี่ริหารจััดการแปัลง	การบี่ริหาร
ต้นทุนการผลิตปััญหาด้านแรงงาน	 ปััญหาสภูาพัภููมิอากาศช่วังหน้าฝน	 ไม่สามารถใช้รถกระบี่ะเข้าสวันได้	 ทำาให้การเก็บี่เก่�ยวั
ผลผลิตและการขนส่งเป็ันไปัอย่างยากลำาบี่าก	จ่ังได้ม่แนวัคิดออกแบี่บี่ดัดแปัลงเครื�องทุ่นแรง	(เครื�องบี่รรทุกและเครื�องตัดหญ้า)	 
ปัระกอบี่กับี่ม่รถไถเดินตามและเร่ยนจับี่ช่างกล	 จ่ังได้ปัระกอบี่เครื�องทุ่นแรง	 โดยม่คุณสมบัี่ติ	 สามารถบี่รรทุกผลผลิตได้ 
ทุกสภูาพัพืั�นท่�	เช่น	เนิน	โคลน	หรือช่วังนำ�าท่วัม	และขณะตดัปัาล์มนำ�ามันสามารถตดัหญ้าภูายในสวันไปัพัรอ้มกันได้	สามารถลดเวัลา 
และต้นทุนในการผลิตได้เป็ันอย่างมาก

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายสัูนติ	สูมาเฮาะ
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 5	มีนาคม	พิ.ศ.	2499
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 ปริญญาตรี		
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 วิิทยาลััยเทคโนโลัยีการเกษตรแลัะประมงปัตตานี
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	49	หมู�ที�	1	ตำาบัลัหนอำงแรต	อำำาเภูอำยะหริ�ง	
	 	 จัังหวัิดปัตตานี	94150	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1276	7886
E- mail 	 :		rkx4727@gmail.com
ID Line 	 :		08	1276	7886
Facebook		 :		สัูนติ	ฟาร์ม
Facebook Fanpage	:	สัูนติ	ฟาร์ม
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

124 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ปีั	2563	ได้รับี่รางวััลชนะเลิศการปัระกวัดเกษตรกรด่เด่น	สาขาอาช่พัการ
ทำาสวันระดับี่จัังหวััดปััตตาน่	เป็ันผู้นำาและให้ควัามสำาคัญกับี่การจััดทำาบัี่ญช่ครัวัเรือน	 
เพืั�อลดค่าใช้จ่ัายในสิ�งท่�ไม่จัำาเป็ัน	 และจัดบัี่นท่กรายรับี่	 -	 รายจ่ัายในครัวัเรือน	 
ได้ถ่ายทอดควัามรู้ให้กับี่สมาชิกกลุ่ม	เกษตรกรในชุมชน	และเกษตรกรผู้สนใจัทั�วัไปั	 
ท่�มาศ่กษาดูงานโดยถ่ายทอดควัามรู้	 เช่น	 การลดต้นทุนการผลิต	 โดยการใช้ปุั�ย 
สั�งตัดตามค่าวิัเคราะห์ดิน	 การผลิตปุั�ยหมักจัากทะลายปัาล์มนำ�ามัน	 การผลิต 
เชื�อราไตรโคเดอร์มา	เพืั�อป้ัองกันโรคทะลายปัาล์มเน่า	การคัดเลือกพัันธ์ุิท่�เหมาะสม	 
การเล่�ยงปัลา	การเล่�ยงโค	การทำาเกษตรผสมผสาน	และการปัระดิษฐ์รถอเนกปัระสงค์ 
โดยเกษตรกรท่�มาศ่กษา	 ได้นำาข้อมูลไปัต่อยอดและปัฏิิบัี่ติตาม	 ช่วัยลดรายจ่ัาย	 
เพิั�มรายได้	ทำาให้ปัระสบี่ควัามสำาเร็จัในการปัระกอบี่อาช่พัการเกษตร

 สำร้างคิวามีสำำาเรจ็และส่ำงต่่อองค์ิคิวามีร้ใ้ห้ก่บเกษต่รกรราย่อ่ืนๆ
 โดย่อาศ่ย่คิวามีอดทำน คิวามีมุ่ีงม่่ีน คิวามีมีานะ คิวามีฝ่ัน จติ่ใจท่ีำเขม้ีแขง็  

ย่อมีรบ่ส่ิำงใหม่ีๆ ท่ีำเขา้มีา ไม่ีย่่อท้ำอต่่ออุปัสำรรคิใดๆ ร้จ้ก่ท่ีำจะค้ินคิว้า

 เรยี่นร้ ้แลกเปัล่ีย่นเรยี่นร้ก่้บผู้้้ร้แ้ละผู้้ท่ี้ำปัระสำบคิวามีสำำาเรจ็ในอาชีีพึ่การเกษต่ร  
ฝ่ักปัฏิิบ่ติ่ ฝ่ักท่ำกษะด้วย่ต่นเอง ร้จ้ก่ท่ีำจะเปัล่ีย่นแปัลงแนวคิิดใหม่ีๆ 

ลงมืีอทำำา และแลกเปัล่ีย่นเรยี่นร้ก่้บเกษต่รกรราย่อ่ืนๆ  
เพ่ืึ่อนำาไปัปัระยุ่กต์่ใช้ีจนเกิดผู้ลสำำาเรจ็

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 เนื�องจัากพืั�นท่�ปัลูกปัาล์มนำ�ามันจัำานวัน	 54	 ไร่	 จ่ังต้องการลดต้นทุนการผลิต	 โดยศ่กษาหาควัามรู้การผสมปุั�ยสั�งตัด 
ตามค่าวิัเคราะห์ดิน	โดยใช้	สูตร	14-10-30	อัตรา	40	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีั	การใช้ปุั�ยหมักเติมอากาศจัากทะลายปัาล์มนำ�ามันสับี่ 
เพืั�อผลิตปุั�ยหมักจัากทะลายปัาล์มนำ�ามัน	ซ่ี�งสามารถลดระยะเวัลาจัากปุั�ยหมักสูตรธิรรมดา	ปักติใช้ระยะเวัลา	3	เดือน	เหลือแค่	 
1	 เดือน	 อัตราการใช้ปุั�ยหมัก	400	 กิโลกรัมต่อไร่	 ทั�งน่�ผลผลิตเพิั�มข่�นจัาก	2,000	 กิโลกรัม	 เป็ัน	2,350	 กิโลกรัม	และต้นทุน 
ลดลงจัาก	1,370	บี่าท	เหลือ	1,100	บี่าท

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 เลือกใช้พัันธ์ุิท่�เหมาะสมกับี่พืั�นท่�ปัลูก	 ลดต้นทุนโดยการใช้ปุั�ยตามค่าวิัเคราะห์ดิน	 ม่การ 
ปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดิน	โดยการใช้ปุั�ยหมักจัากทลายปัาล์มนำ�ามันและใช้ปุั�ยนำ�าหมักช่วัภูาพั	รวัมถ่งการวัางทางใบี่	เพืั�อรักษาควัามชื�น
และย่อยสลายเป็ันปุั�ยให้กับี่ปัาล์มนำ�ามัน	พัร้อมติดตั�งระบี่บี่นำ�าในสวันปัาล์มนำ�ามัน
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ตัดทะลายปัาล์มนำ�ามันในระยะสุกแก่เต็มท่�	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : จัำาหน่ายผลผลิตแก่	 บี่ริษัท	 ปัาล์มพััฒนาชายแดนใต้	 จัำากัด	 โดยจัำาหน่ายราคาสูง	 
โดยทางบี่ริษัทเพิั�มเปัอร์เซ็ีนต์นำ�ามันให้อ่ก	กิโลกรัมละ	50	สตางค์	ม่การจัดบัี่นท่กรายรับี่-รายจ่ัายในครัวัเรือน	

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 ปีั	 2562	 ได้เข้าร่วัมโครงการแปัลงใหญ่ปัาล์มนำ�ามัน	 ได้รับี่ควัามรู้เรื�องการบี่ริการจััดการปัาล์มนำ�ามัน	 และส่งเสริม 
การทำาปุั�ยโดยม่การตรวัจัสอบี่สภูาพัควัามอุดมสมบูี่รณ์ของดิน/ลักษณะดิน/ควัามเป็ันกรด	-	เป็ันด่าง/สภูาพันำ�าในผิวัดิน	การปัลูก
สร้างสวันปัาล์มและการใช้เทคโนโลย่ต่างๆ	ในการผลิตปัาล์มนำ�ามัน	และได้ศ่กษาดูงานเก่�ยวักับี่	การปัลูกสร้างสวันปัาล์มนำ�ามัน
และอื�นๆ	แล้วันำากลับี่มาปัระยุกต์ใช้นวััตกรรมกับี่สวันของตนเอง	พัร้อมทั�งนำามาถ่ายทอดให้กับี่สมาชิกรายอื�นๆ	ท่�สนใจัด้วัย

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดพัังง�

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 จัากเดิมท่�เคยใช้สารเคม่ในการปัลูกผัก	ทำาให้สุขภูาพัร่างกายเสื�อมโทรม	จ่ังหันมาทำาการเกษตรแบี่บี่ปัลอดภัูย	 
ภูายในระยะเวัลา	4	ปีั	โดยการปัลกูพืัชผสมผสานตามแนวัทางของเศรษฐกจิัพัอเพ่ัยง	การใช้พืั�นท่�ให้เป็ันปัระโยชนสู์งสุด	
ในพืั�นท่�	50	ไร่	ได้แก่	ปัลูกปัาล์มนำ�ามัน	จัำานวัน	30	ไร่	ยางพัารา	จัำานวัน	17	ไร่	ข้าวั	ผัก	ผลไม้และ	ไม้เศรษฐกิจั	จัำานวัน	3	ไร่	 
ม่บี่่อนำ�าสำาหรับี่ใช้ในฤดูแล้ง	 การบี่ริหารจััดการดิน	 (ปัลูกหญ้าแฝก)	 เล่�ยงสัตว์ั	 (วััวั)	 และแมลงเศรษฐกิจั	 (ผ่�งโพัรง)	 
ม่การทำาปุั�ยหมักช่วัภูาพัจัากฟื้างข้าวั	ปัลูกผักในวังล้อยางรถยนต์	ปัลูกผักกูดในโรงเรือน	ม่การถนอมอาหาร	(ดองผักกาด)

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การลดต้นทุนการผลิต	 โดยการใช้เทคโนโลย่การปัรับี่ปัรุงดิน	 การทำาปุั�ยหมักช่วัภูาพัจัากฟื้างข้าวั	 
ไม่ใช้สารเคม่	ทำาให้ปัลอดภัูยสำาหรับี่ผู้บี่ริโภูค

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายสู่นทร	สัูจัจัารักษ์
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 14	ก่มภูาพัินธ์ิ	พิ.ศ.	2517
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 ประกาศนียบััตรวิิชิาชีิพิชัิ�นสููง	(ปวิสู.)	
	 	 สูาขาเกษตรศาสูตร์
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 วิิทยาลััยเกษตรแลัะเทคโนโลัยีพัิงงา
ท่ี่�อย่่ื : เลัขที�	17/1	หมู�ที�	6	ตำาบัลักระโสูม	อำำาเภูอำตะกั�วิท่�ง
	 	 จัังหวัิดพัิงงา	82130	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	2287	9258
ID Line 	 :		0822879258
Facebook		 :		สู่นทร	สัูจัจัารักษ์
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

126 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ม่การแลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้ในกลุ่มส่งเสริมอาช่พัการเกษตร	 กลุ่มข้าวัไร่
ดอกข่าบ้ี่านหินสามก้อน	 ทั�งการอบี่รมด้านควัามรู้และการถ่ายองค์ควัามรู้ 
การทำาปุั�ยหมักจัากฟื้างข้าวั	เป็ันจุัดเร่ยนรู้ให้กับี่คนในหมู่บ้ี่าน	สามารถเข้ามา
แลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้ได้

 มีีหล่กคิิด คืิอ “ให้พืึ่ชีกินอะไร เราก็ได้กินอย่่างน้่น” 
 

และการน้อมีนำาหล่กปัรช่ีญาของเศรษฐกิจพึ่อเพีึ่ย่งมีาใช้ี 
ในการดำารงชีีวิต่ การมีีส่ิำงดีๆ มีีปัระโย่ชีน์ไว้บรโิภคิในคิร่วเรอืน 

เหลือก็แจกจา่ย่และจำาหน่าย่ ทำำาให้คิรอบคิรว่อย่้่ดีมีีสุำขอย่่างย่่่งยื่น

 	 การเพิั�มผลผลิต	 โดยการปัลูกผักกูดในโรงเรือน	 ทำาให้ดูแลรักษาได้ง่าย	 ม่ผลผลิตตลอดทั�งปีั	 สร้างรายได้ 
ให้ครอบี่ครัวัอย่างต่อเนื�อง

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 ม่การวัางระบี่บี่นำ�าในพืั�นท่�	 การไถกลบี่ตอซัีงข้าวัโพัด	 เพืั�อปัรับี่ปัรุงดิน	 ม่การใช้	 
ฟื้างข้าวัในการทำาปุั�ยหมักช่วัภูาพั	 เพืั�อปัรับี่ปัรุงดิน	 การพัักหน้าดิน	 และม่การบี่ริหารจััดการดิน	 โดยปัลูกหญ้าแฝก 
เพืั�อลดการชะล้างพัังทลายของหน้าดิน	การปัลูกในสิ�งท่�กิน	กินในสิ�งท่�ปัลูก
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ม่การเก็บี่เมล็ดพัันธ์ุิข้าวัไว้ัใช้เอง	 ได้แก่	 ข้าวัหอมนิล	 หอม	 7	 บ้ี่าน	 จัำานวัน	 1	 ไร่	 
ม่การถนอมอาหาร	 โดยนำาผักกาดมาดอง	 เพืั�อบี่ริโภูคในครัวัเรือนและจัำาหน่าย	 การจัำาหน่ายผักกูดตลอดทั�งปีั	 
การจัำาหน่ายยอดมะม่วังหิมพัานต์
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: จัำาหน่ายผักปัลอดสารพิัษในท้องถิ�น	ตลาดในเมือง	ร้านอาหาร	และขายออนไลน์	
(เฟื้ซีบุี่�ก)

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 เข้าร่วัมอบี่รมและศ่กษาดูงาน	เพืั�อแสวังหาองค์ควัามรู้กับี่หน่วัยงานต่างๆ	อย่างสมำ�าเสมอ	เพืั�อเพิั�มปัระสบี่การณ์
ทางด้านการเกษตร	 เช่น	 อบี่รมการเล่�ยงโคขุนท่�จัังหวััดนครศร่ธิรรมราช	 การปัลูกสละท่�จัังหวััดพััทลุง	 การอบี่รม	 
กลุ่มส่งเสริมอาช่พัการเกษตรของสำานักงานเกษตรจัังหวััดพัังงา	 การเป็ันวิัทยากรในโครงการผักสวันครูของ	 
ศูนย์การศ่กษานอกระบี่บี่และการศ่กษาตามอัธิยาศัย	(กศน.)	ม่การศ่กษาค้นคว้ัาข้อมูลทางสื�อออนไลน์ต่างๆ

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดยืะล�

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การใช้เทคโนโลย่การผลิตด้วัยเกษตรผสมผสาน	 เริ�มต้นอาช่พัเกษตรกรรมโดยการปัลูกพืัชเชิงเด่�ยวั	 คือ	 
ปัลูกยางพัาราเพ่ัยงอย่างเด่ยวั	 ต่อมาได้ศ่กษาข้อมูลเพิั�มเติมจ่ังเกิดการเร่ยนรู้และเริ�มปัรับี่เปัล่�ยนพืั�นท่�ด้วัยการ 
โค่นยางพัาราปัรบัี่ทำาการเกษตรแบี่บี่ผสมผสาน	โดยการแบี่ง่โซีน	จััดพืั�นท่�ปัลูกพืัชหลากหลาย	ขุดบ่ี่อปัลา	สร้างแปัลงผกั	 
ได้นำานวััตกรรมและเทคโนโลยใ่หม่ๆ	มาปัระยกุต์ใช้ในแปัลง	บี่รหิารจััดการโดยการนอ้มนำาหลกัปัรัชญาเศรษฐกจิัพัอเพ่ัยง	 
เกษตรทฤษฎ่ใหม่	เพิั�มกิจักรรมการแปัรรูปัและอาช่พัเสริมนอกภูาคการเกษตร	เพืั�อเติมเต็มควัามต้องการของผู้บี่ริโภูค
ในยุคปััจัจุับัี่น	ตั�งชื�อ	สวันนูริส	ฟื้าร์ม	ลำาใหม่	ง่ายต่อการจัดจัำาและการทำาตลาด

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การแบ่ี่งพืั�นท่�ทำาการเกษตรออกเป็ันสัดส่วัน	 และม่การวัางแผนการผลิตนั�น	 ทำาให้สามารถควับี่คุมการผลิต 
ให้ม่ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั�งปีั	สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื�อง	ทั�งรายได้	รายวััน	-	รายเดือน	-	รายปีั	
 	 การลดตน้ทุนการผลิต	ได้นำาแหนแดงซี่�งเป็ันพืัชท่�ม่ธิาตุไนโตรเจันสูง	มาปัระยกุต์ใช้แทนปุั�ยเคม่	โดยใช้เป็ัน
ส่วันผสมในดินสำาหรับี่ปัลูกพืัชผักทดแทนปุั�ยท่�ม่ราคาแพัง	 ทั�งยังปัลอดภัูยต่อผู้บี่ริโภูค	 เนื�องจัากปุั�ยบี่างชนิดอาจัจัะ 
ม่สารเคม่เป็ันส่วันผสม	 หากใช้ต่อเนื�อง	 ซีำ�าๆ	 กันในพืั�นท่�เดิมเป็ันเวัลานานๆ	 อาจัจัะม่สารตกค้างสะสมในพัืชผัก 

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายอิำสูมาแอำลั	ลัาเต๊ะ	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 29	พิฤษภูาคม	พิ.ศ.	2516
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� : ปริญญาตรี,	ป.บััณีฑิิต
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยสู่มาตรา	อิำนโดนีเซีย,	
	 	 มหาวิิทยาลััยฟาฎอำนีจัังหวัิดปัตตานี
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	27/2	หมู�ที�	5	ตำาบัลัลัำาใหม�	อำำาเภูอำเมือำง	
		 	 จัังหวัิดยะลัา	95160	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	0037	0794
E- mail 	 :		ismal2516@gmail.com
ID Line 	 :		0800370794
Facebook Fanpage	:	สูวิน	Nuris	Farm	Lammai
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 สามารถเป็ันแหล่งเร่ยนรู้ให้กับี่เกษตรกร	 หรือผู้ท่�สนใจั	 เข้ามาศ่กษาดูงาน	 
แลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้	 เป็ันวิัทยากรบี่รรยายทั�งภูาคทฤษฎ่และภูาคปัฏิิบัี่ติ	 
ผู้เร่ยนสามารถนำาควัามรู้ไปัปัรับี่ใช้ในการปัระกอบี่อาช่พัเกษตรของตนเองได้

 ทำำาเกษต่รด้วย่คิวามีรก่ และต้่องการให้มีีผู้ลผู้ลิต่
 

ท่ีำมีีคุิณภาพึ่ส่้ำผู้้บ้รโิภคิ ดำาเนินการโดย่ย่่ดแนวปัร่ชีญา 
เศรษฐกิจพึ่อเพีึ่ย่ง และเกษต่รทำฤษฎีีใหม่ี มีาใช้ีในการ 

ปัระกอบอาชีีพึ่การเกษต่รและการดำาเนินชีีวิต่

เป็ันอันตรายต่อผู้บี่ริโภูคได้	ด้านการปัระมง	ได้นำาแหนแดงเป็ันส่วันผสมสำาคัญ 
ในอาหารปัลา	ด้านปัศุสัตว์ั	ได้นำาแหนแดงมาเป็ันอาหารสัตว์ัเล่�ยงปัระเภูทต่างๆ	 
สามารถลดต้นทุนได้เช่นกัน
 	 ด้านเทคโนโลย่ได้นำานวััตกรรมระบี่บี่โซีล่าเซีลล์มาปัระยุกต์ใช้ 
เพืั�อลดต้นทุนการผลิต	 ในกิจักรรมการทำาปุั�ยหมักเติมอากาศ	 และระบี่บี่ 
ปัลูกผักไฮโดรโปันิกส์

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ม่การวัางแผนการผลิต	เพืั�อสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื�องทั�งระยะสั�นและระยะยาวั	 วัางแผนลดต้นทุนการผลิต	 โดยการใช้ 

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

ปุั�ยนำ�าหมัก	และปุั�ยหมักกอง	การใช้สารช่วัภัูณฑ์์ในการป้ัองกันกำาจััดโรคพืัช/ศัตรูพืัช	ผลผลิตม่ควัามปัลอดภัูยต่อผู้บี่ริโภูค	 
ม่กระบี่วันการผลิตท่�คำาน่งถ่งสภูาพัแวัดล้อม
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ม่การปัลูกพัืชแบี่บี่ผสมผสาน	 และหมุนเวั่ยน	 ทำาให้ผลผลิตทางการเกษตรท่�ได้นั�น
ม่ควัามหลากหลาย	ม่คุณภูาพั	และออกสู่ตลาดตลอดทั�งปัี	ภูายใต้สโลแกน	“Farm	to	you…..	Fresh	from	Nuris	
Farm	Lammai”
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : เนื�องจัากม่ระบี่บี่การจััดการผลิตท่�ด่	 ม่ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง 
และม่ปัริมาณค่อนข้างสมำ�าเสมอ	จ่ังม่ผู้ปัระกอบี่การค้าส่ง	ค้าปัล่ก	และผู้บี่ริโภูค	เดินทางมาซืี�อผลผลิตโดยตรงท่�ฟื้าร์ม	 
และผลผลิตบี่างส่วันนำาส่งจัำาหน่ายท่�ตลาดสดยะลา	และตลาดเมืองใหม่	

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มริ่้ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเคริือข่�ยื
	 อด่ตเคยเป็ันครูอาช่พั	 ม่อุปันิสัยรักการอ่าน	 หมั�นศ่กษาหาควัามรู้ทุกๆ	 ด้าน	 เช่น	 เข้าร่วัมฝึกอบี่รม	 
ดูงานกับี่หน่วัยงานราชการอย่างต่อเนื�อง	 ยามว่ัางจัะศ่กษาควัามรู้จัากอินเทอร์เน็ต	 สื�อต่างๆ	 ปัราชญ์	 และผู้รู้ 
ด้านการเกษตรท่�หลากหลาย	 และนำาควัามรู้	 แนวัคิดต่างๆ	 มาแลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้กับี่เพืั�อนๆ	 Young	 Smart	 Farmer/	 
Smart	 Farmer	 รวัมถ่งเกษตรกรในพืั�นท่�	 พัร้อมนำาควัามรู้	 ปัระสบี่การณ์	 มาปัรับี่ใช้กับี่ระบี่บี่การผลิตในฟื้าร์ม	 
ทำาให้ม่ผลผลิตหลากหลายและม่เครือข่ายการตลาดท่�เข้มแข็ง
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จัังหวััดริะนัอง

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การน้อมนำาปัรัชญาเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยงมาปัฏิิบัี่ติ	 จันเกิดผลและขยายผลไปัสู่ชุมชนเป็ันแบี่บี่อย่างท่�ด่ 
ให้กับี่ชุมชนตำาบี่ลนาคา	 และอำาเภูอสุขสำาราญ	 ม่การนำาเศษวััสดุพืัชมาทำาปุั�ยหมัก	 และนำ�าหมักช่วัภูาพั	 ทำาให้ 
ลดต้นทุนในการผลิต	 และได้รับี่เลือกเป็ันแปัลงเร่ยนรู้การจััดการศัตรูพัืชด้วัยวัิธ่ิผสมผสานท่�เหมาะสมกับี่พืั�นท่�	 
โดยปัลูกพัริกข่�หนู	 จัำานวัน	 3	 ไร่	 ในอด่ตทำาการเกษตรแบี่บี่เน้นปัริมาณ	 แต่ในปััจัจุับัี่นได้ปัรับี่เปัล่�ยนวิัธ่ิการผลิต 
เป็ันการผลิตเน้นคุณภูาพั	เช่น	การขายผลผลติของพัริกข่�หนูเลือกเก็บี่เฉพัาะเมด็ส่แดงเทา่นั�น	ทำาให้ขายได้ราคาเพิั�มข่�น	 
และผลิตสินค้าตามออเดอร์เท่านั�นเพืั�อป้ัองกันสินค้าล้นตลาด	 พััฒนาบี่รรจุัภัูณฑ์์ถุงใส่ปัลาส้มแบี่บี่ถุงซิีปั	 เพืั�อเพิั�ม 
ควัามสวัยงามและสามารถเก็บี่ไว้ัได้นาน

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายอิำศเรศ	ไชิยทอำง
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 27	มกราคม	พิ.ศ.	2514
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 ประถมศึกษาปีที�	6
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	163	หมู�ที�	1	ตำาบัลันาคา	อำำาเภูอำสู่ขสูำาราญ
		 	 จัังหวัิดระนอำง	85120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9244	1982
ID Line 	 :		0892441982
Facebook		 :		อิำศเรศ	ไชิยทอำง
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2557

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 การนำาควัามรู้ท่�ได้จัากการเร่ยนรู้	 และศ่กษาดูงาน	 นำามาปัระยุกต์ 
ปัรับี่เปัล่�ยนใช้ในแปัลงเกษตรของตนเอง	 จันเกิดผลสำาเร็จัเป็ันวิัทยากร
ถ่ายทอดควัามรู้ต่างๆ	เช่น	สอนทำานำ�าหมักสมุนไพัรไล่แมลง	นำ�าหมักจัากปัลา	 
และการปัลูกดาวัเรืองแซีมระหว่ัางต้นพัริก	 เพืั�อไล่แมลง	 ทำาให้คนในชุมชน 
เข้ามาขอคำาแนะนำา	และศ่กษาดูงานพัร้อมนำาไปัปัฏิิบัี่ติตาม

   เพ่ืึ่อให้คิรอบคิรว่มีีคิวามีเป็ันอย่้่ท่ีำดี มีีคิวามีม่่ีนคิง
   เพ่ืึ่อสำานต่่ออาชีีพึ่เกษต่รกรรมีจากรุน่พ่ึ่อ - รุน่แม่ี 
   พ่ึ่ฒนาต่่อย่อดอาชีีพึ่เกษต่รของต่นเอง  
         พึ่รอ้มีท้่ำงขย่าย่ผู้ลให้ก่บเกษต่รกรในชุีมีชีน
   สำร้างโฮมีสำเต่ย์่ให้น่กท่ำองเท่ีำย่วเขา้มีาเย่ี่ย่มีชีมี

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในั
กริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ผลิตปุั�ยหมักใช้เองโดยใช้มูลไก่และมูลแพัะในชุมชน	และทำานำ�าหมัก
สมุนไพัรไล่แมลงเพืั�อลดต้นทุนการผลิต	 ซ่ี�งสามารถลดการใช้ปุั�ยเคม่จัากเดิม 
ใช้จัำานวัน	200	กิโลกรัม	ลดเหลือจัำานวัน	150	กิโลกรัม	
 	 เพิั�มผลผลิตพัริกจัากเดิม	จัำานวัน	2	กิโลกรัมต่อต้น	เพิั�มข่�นจัำานวัน	 
4	กิโลกรัม/ต้น
 	 เร่ยนรู้การเก็บี่รักษาปัลาส้มให้ได้นานและรสชาติคงเดิม

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

	 1.	กระบวนการผลิิต	:	โดยเริ�มปัรับี่ปัรงุบี่ำารุงดนิ	ก่อนเริ�มทำาการเกษตร	ต้นพันัธิุใ์ช้สายพัันธิุท์่�ดแ่ข็งแรงทนโรค
และแมลง	ลดต้นทุนการผลิต	โดยใช้สารช่วัภูัณฑ์์	ทำาปัุ�ยนำ�าหมัก	ฮอร์โมนไข่	และสมุนไพัรไล่แมลงใช้เอง
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	คัดเลือกเก็บี่เก่�ยวัผลผลิตท่�ได้คุณภูาพั	หรือครบี่อายุการเก็บี่เก่�ยวัเท่านั�น	หากผลผลิต
ท่�ไม่สวัยหรือตกเกรดจัะนำาไปัแปัรรูปั	เช่น	สะตอดอง	หน่อไม้ดอง	และปัลาส้ม
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ผลิตและขายเอง	 พัร้อมทั�งรวับี่รวัมผลผลิตทางการเกษตรจัากคนในชุมชน 
และชุมชนใกล้เค่ยง	เพืั�อขายต่างจัังหวััด	ส่งขายปัระเทศมาเลเซ่ีย	และสิงคโปัร์	

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มริ่้ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเคริือข่�ยื
 	 เข้าร่วัมอบี่รม	ศ่กษาดูงานกับี่หน่วัยงานภูาครัฐและภูาคเอกชน	
  ค้นคว้ัาหาข้อมูล	และศ่กษาในเรื�องท่�สนใจั	พัร้อมทั�งนำามาปัระยุกต์ใช้ในแปัลง
  แลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้กับี่ปัราชญ์	หรือผู้ท่�ปัระสบี่ควัามสำาเร็จัในด้านต่างๆ
 	 ม่การเชื�อมโยงกับี่ศูนย์เร่ยนรู้การเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัการผลิตสินค้า
เกษตร	(ศพัก.)	และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จัังหวััดระนอง
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จัังหวััดสำต่ล

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 ใช้ปุั�ยตามค่าวิัเคราะห์ดิน	
 	 ใช้ปุั�ยคอก	นำ�าส้มควัันไม้	สารช่วัภัูณฑ์์	เพืั�อบี่ำารุง	ป้ัองกันกำาจััดโรค	และแมลงภูายในแปัลง
 	 ใช้ปูันขาวัและโดโลไมท์	เพืั�อปัรับี่สภูาพัควัามเป็ันกรด	ด่างของดิน
 	 ขยายพัันธ์ุิพืัชเพืั�อใช้เพัาะปัลูกภูายในแปัลง
 	 ศ่กษาค้นคว้ัาหาข้อมูลควัามรู้ใหม่ๆ	 ในเรื�องท่�สนใจั	 และศ่กษาดูงาน	 แลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้กับี่ผู้ท่�สนใจั	 และปัระสบี่
ควัามสำาเร็จั	โดยนำามาปัระยุกต์ใช้ในการผลิตตลอด

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การเก็บี่ตัวัอย่างดินเพืั�อวิัเคราะห์ธิาตุอาหารในดิน	 เพืั�อปัระเมินระดับี่ควัามอุดมสมบูี่รณ์ของดิน	 ทำาให้ทราบี่ปัริมาณ 
ธิาตุอาหารท่�ม่อยู่ในดิน	ควัามเป็ันกรด	ด่างของดิน	ณ	ปััจัจุับัี่นของดิน	สามารถจััดการดินและ	ใช้ปุั�ยในการผลิตพืัชภูายในแปัลง
ได้อย่างเหมาะสมตามควัามต้องการของพืัช	ทำาให้ดินม่ควัามอุดมสมบูี่รณ์	และ	 ม่ค่าควัามเป็ันกรด	 ด่าง	 ท่�เหมาะสมทำาให้พืัช 
ท่�ปัลูกนำาธิาตุอาหารไปัใช้ได้อย่างครบี่ถ้วัน	ผลผลิตเพิั�มข่�นและสามารถลดต้นทุนในการผลิต
	 การใช้ปุั�ยคอก	 นำ�าส้มควัันไม้	 สารช่วัภูัณฑ์์	 เพืั�อบี่ำารุง	 และป้ัองกันกำาจััดแมลงภูายในแปัลงปัลูกเพืั�อเป็ัน	 การอนุรักษ์
ทรัพัยากรธิรรมชาติ	และไม่ทำาให้ม่สารพิัษตกค้างในผลผลิต	ภูายในดิน	และนำ�าภูายในแปัลงเพืั�อสามารถ	ใช้ทรัพัยากรได้อย่าง
ยั�งยืน	และใช้ปูันขาวั	และโดโลไมท์	เพืั�อปัรับี่สภูาพัควัามเป็ันกรด	ด่างของดิน	

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายหน�าเฉบั	สัูนหลััง
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 2	ก่มภูาพัินธ์ิ	พิ.ศ.	2507
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 มัธิยมศึกษาตอำนต้น
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 ศูนย์การศึกษานอำกระบับัแลัะการศึกษา
	 	 ตามตามอัำธิยาศัย	(กศน.)
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	66/1	หมู�ที�	8	ตำาบัลัควินกาหลัง	
	 	 อำำาเภูอำควินกาหลัง	จัังหวัิดสูตูลั	91130
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	7288	2037
E- mail 	 :		nachep5750@gmail.com
ID Line 	 :		hfghjfh.
Facebook		 :		Hfgh	Jfh.
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 สอดแทรกควัามรู้ทางด้านเทคโนโลย่ใหม่ๆ	 ในการทำาการเกษตรให้แก่ 
สมาชิกในชุมชน	 รับี่รู้ผ่านทางเวัท่ปัระชุมปัระจัำาเดือนของหมู่บี่้าน	 กิจักรรม 
ของหน่วัยงานต่างๆ	 ท่�จััดในชุมชน	 แบ่ี่งปัันผลผลิตให้แก่เพืั�อนบ้ี่าน	 และปัฏิิบัี่ติ 
ให้เห็นเป็ันตัวัอย่าง	 สามารถให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามาศ่กษาตัวัอย่างจัาก 
แปัลงของตนได้

จด่การด้แลสำวนให้สำมีบ้รณ์ โดย่ไม่ีคิำาน่งถ่งราคิาของผู้ลผู้ลิต่ 
 

ลดการใช้ีสำารเคิมีีในการผู้ลิต่เพ่ืึ่อสำามีารถใช้ีทำร่พึ่ย่ากรธรรมีชีาติ่
ได้อย่่างย่่่งยื่น ผู้ลิต่พืึ่ชีเพ่ืึ่อใช้ีบรโิภคิภาย่ในคิรว่เรอืน และแบง่ป่ัน
แก่สำมีาชิีกในชุีมีชีน สำามีารถพ่่ึ่งพึ่าต่่วเองได้ และบรโิภคิผู้ลผู้ลิต่

ท่ีำปัลอดภ่ย่ส่ำงผู้ลให้สุำขภาพึ่รา่งกาย่แขง็แรง

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 การใช้ปุั�ยตามค่าวิัเคราะห์ดินและปัรับี่ควัามเป็ันกรดด่างของดินให้เหมาะสม	 ม่การให้ธิาตุ
อาหารเสริมแก่พืัช	ม่การจััดการระบี่บี่นำ�าให้เพ่ัยงพัอควัามต้องการของพืัชตลอดทั�งปีั	ทำาให้ได้รับี่ผลผลิต	ม่คุณภูาพั	ซ่ี�งภูายใน
แปัลงม่การทำาการเกษตรแบี่บี่เกษตรทฤษฎ่ใหม่	โดยปัระกอบี่ด้วัยแหล่งนำ�า	พืั�นท่�นาข้าวั	พืั�นท่�	ไม้ยืนต้น	ปัาล์มนำ�ามัน	ยางพัารา	 
ไม้ผล	พืัชผักสวันครัวั	เล่�ยงโค	โดยบี่ริเวัณท่�พัักอาศัยได้นำาหลักการเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยงมาใช้ในการดำารงช่วิัต	ม่การปัลูกผักสวันครัวั	 
ได้แก่ผักกูด	เห็ดนางฟ้ื้า	ตะไคร้	พัริกไทย	ขมิ�น	พัริก	ไผ่	มะพัร้าวัแก่	และผักบุ้ี่ง	ไม้ผล	ได้แก่	ทุเร่ยน	ลอง	เงาะ	มะพัร้าวันำ�าหอม	 
กล้วัย	และจัำาปัาดะ	เล่�ยงไก่	ม่การขยายพัันธ์ุิพัชืผัก	ไม้ผล	ไม้ปัระดับี่	เพืั�อใช้ขยายพืั�นท่�ปัลูกภูายในแปัลง	และแจักจ่ัายแก่เพืั�อนบ้ี่าน 
ทำาให้สามารถพ่ั�งพัาตนเองได้	ไม่จัำาเป็ันต้องพ่ั�งพัาปััจัจััยจัากภูายนอก	สามารถดำารงอยูไ่ด้อย่างมั�นคง	และยั�งยืน
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	ผลผลิตปัาล์มนำ�ามัน	และไม้ผล	จัะเก็บี่เก่�ยวัผลผลิตในระยะสุกแก่ท่�เหมาะสม	ทำาให้ผลผลิต 
ท่�จัำาหน่ายม่คุณภูาพั	ได้ราคาสูง
 3.	 การจััดการด้านการตลิาด	:	การจััดการภูายในแปัลงท่�ด่	ทำาให้ผลผลิตม่คุณภูาพั	และม่จัำานวันมากข่�น	โดยผลผลิตปัาล์มนำ�ามัน 
จัำาหน่ายกับี่ลานเทท่�ทำาข้อตกลงกับี่แปัลงใหญ่ปัาล์มนำ�ามันตำาบี่ลควันกาหลง	 ทำาให้ม่ราคาสูงข่�น	 10	 สตางค์ต่อกิโลกรัม	 
ผักและไม้ผลจัำาหน่ายภูายในชุมชน

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 แลกเปัล่�ยนควัามรู้	 และศ่กษาดูงานระหว่ัางกลุ่มแปัลงใหญ่ปัาล์มนำ�ามัน	 และศูนย์จััดการดินปุั�ยชุมชน	 ศ่กษาค้นคว้ัาหาควัามรู้ 
นวััตกรรม	และเทคโนโลยส่มัยใหม่	เพืั�อนำามาใช้ในการผลิตของตนเอง	ผ่านทางเว็ัปัไซีต์	Youtube	Facebook	และเครือข่าย	Line

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดสุำริ�ษฎร์ิธี�น่ั

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 จัากสภูาพัพืั�นท่�ซี่�งเป็ันพืั�นท่�ท่�ปัลูกพืัชเชิงเด่�ยวัมาตลอด	 ใช้ปุั�ยเคม่	 สารเคม่	 ทำาให้สภูาพัดินม่การขาดธิาตุอาหารในดิน	 จ่ังทดลองปัลูกพืัชหลายชนิด 
เพืั�อศ่กษาและปัรับี่เปัล่�ยนชนิดพืัชให้เหมาะสมกับี่สภูาพัพืั�นท่�	ปัระกอบี่กับี่พืั�นท่�อยูใ่กล้พืั�นท่�อ่างเก็บี่นำ�าของหมู่บ้ี่าน	(อ่างเก็บี่นำ�าบี่างกล้วัย)	และจัากการศ่กษาเร่ยนรู้	 
การวััดระดับี่นำ�า	 พับี่ว่ัาระดับี่นำ�าในอ่างเก็บี่นำ�าสูงกว่ัาระดับี่พืั�นท่�ในแปัลงของตนเอง	 เกษตรกรจ่ังได้นำาเทคโนโลยใ่นการบี่ริหารจััดการนำ�า	 โดยการทำาระบี่บี่กาลักนำ�า
จัากอ่างเก็บี่นำ�า	 ต่อท่อพ่ัว่ัซ่ีลงมายังพืั�นท่�ทำาการเกษตรของตนเอง	 จััดระบี่บี่การปัลูกพืัช	 การจััดการพืั�นท่�	 ปัรับี่สภูาพัดินให้อุดมสมบูี่รณ์	 ปัลูกหญ้าแฝกเพืั�อป้ัองกัน 
การชะล้างพัังทลายของดิน	เป็ันแนวักำาแพังม่ช่วิัต	ดักตะกอน	เศษพืัช	อินทร่ยวััตถุ	ไม่ให้ไหลตามนำ�าลงไปัสู่ชั�นล่าง	และวัางระบี่บี่นำ�า	ปัล่อยนำ�าให้พืัชทั�งสวัน	โดยม่ 
การผสมปุั�ยอินทร่ย์นำ�าร่วัมด้วัย	 เป็ันการลดค่าใช้จ่ัาย	 ลดแรงงานในการใส่ปุั�ย	 นอกจัากน่�ได้นำาควัามรู้เรื�องการปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดิน	 มาปัรับี่ใช้แก้ปััญหาได้อย่าง 
ม่ปัระสิทธิิภูาพั	ทำาให้ม่ผลผลิตท่�ด่และต่อเนื�องมาโดยตลอด	เช่น	การปัลูกพืัชหลากหลายชนิด	การผลิตปุั�ยหมัก	ปุั�ยนำ�าช่วัภูาพั	ลดการใช้สารเคม่	การนำาเอาผลผลิต
และสิ�งเหลือใช้ในกิจักรรมต่างๆ	มาเกื�อกูลซ่ี�งกันและกัน	(พืัช	สัตว์ั	ปัระมง)	นำาเศษวััสดุทุกอย่างรอบี่ตัวัมาใช้ให้เกิดปัระโยชน์สูงสุด	ไม่ทิ�งให้สูญเปัล่า	ลดปัริมาณขยะ
เศษวััสดุ	ใบี่ไม้ท่�ร่วังหล่นเศษอาหารโดยการนำามาทำาปุั�ยหมัก	ปุั�ยนำ�าช่วัภูาพั	ใช้ในแปัลงและแนะนำาเพืั�อนบ้ี่านใกล้เค่ยง

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1.	 การออกแบี่บี่พืั�นท่�เล็กๆ	 ให้สามารถปัลูกแบี่บี่ผสมผสานและเกื�อกูลกันได้	 โดยปัลูกพืัชหลากหลายชนิดร่วัมกับี่การเล่�ยงสัตว์ั	 เล่�ยงปัลาในนาข้าวั	 
ปัลูกแหนแดงในบ่ี่อเพืั�อเป็ันอาหารให้เป็ัด	ใช้ของเส่ยจัากปัลาท่�ผสมอยูใ่นนำ�า	มาหมุนเว่ัยนใช้ร่วัมกับี่จุัลินทร่ยต่์างๆ	เพืั�อเปัล่�ยนของเส่ยให้เป็ันธิาตุอาหารท่�ผักต้องการ	 
ใช้เป็ันอาหารของพืัชผักแทนปุั�ย	
	 2.	 การจััดการระบี่บี่นำ�า	ให้ใช้ปัระโยชน์ได้กับี่พืัชผลทุกชนิดในแปัลง	โดยวัางระบี่บี่ท่อนำ�า	ติดสปัริงเกอร์เพืั�อรดนำ�าพืัชผักในร่องปัาล์มนำ�ามัน	ซ่ี�งปัาล์มนำ�ามัน
ได้รับี่นำ�าด้วัยตลอดทั�งปีั	ทำาให้ปัาล์มนำ�ามันให้ผลผลิตท่�สมำ�าเสมอตลอดทั�งปีั	เลือกปัลูกพืัชท่�ใช้นำ�าน้อย	เพืั�อลดควัามเส่�ยงในการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า
	 3.	 การผลิตปุั�ยหมัก	 ปุั�ยนำ�าช่วัภูาพัใช้เองเพืั�อลดตันทุนการผลิต	 โดยใช้เศษวััสดุเหลือใช้ในฟื้าร์ม	 ผลิตหัวัเชื�อจุัลินทร่ย์ในการหมักปุั�ยใช้เอง	 โดยใช้ข้าวัสุกหมัก	
ลดค่าใช้จ่ัายในการซืี�อหัวัเชื�อจุัลินทร่ย์
	 4.	 การใช้แสงไฟื้จัากระบี่บี่พัลังงานแสงอาทิตย์	เพืั�อล่อแมลงให้เป็ันอาหารปัลาในนาข้าวั

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายสู่ขสูวัิสูดิ�	สูารา
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 7	ต่ลัาคม	พิ.ศ.	2518	
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 ประถมศึกษาปีที�	6
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนบ้ัานบัางใหญ�สิูนป่น	ตำาบัลัสิูนเจัริญ	
	 	 อำำาเภูอำพิระแสูง	จัังหวัิดสู่ราษฎร์ธิานี
ท่ี่�อย่่ื : บ้ัานมูลันิธิิ	เลัขที�	70/3	หมู�ที�	10	ตำาบัลัสิูนเจัริญ
	 	 อำำาเภูอำพิระแสูง	จัังหวัิดสู่ราษฎร์ธิานี	84210	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	0039	6497
ID Line 	 :		0800396497
Facebook		 :		สู่ขสูวัิสูดิ�	สูารา
Facebook Fanpage	:	ไร�นายเกลืัอำ
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 เป็ันวิัทยากรถ่ายทอดควัามรู้	 เพัราะม่ปัระสบี่การณ์การทำาการเกษตรตามแนวัปัรัชญาเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยงแก่เกษตรกรใกล้เค่ยง	 และเกษตรกร
ทั�วัไปั	 ตลอดจันหน่วัยงานต่างๆ	 ทั�งในและนอกพืั�นท่�	 เนื�องจัากได้ศ่กษาและลงมือปัฏิิบัี่ติเอง	 เร่ยนรู้ด้วัยตนเองจันเกิดควัามเช่�ยวัชาญในการปัลูกพืัชผสมผสาน	 
และเปั็นศูนย์เร่ยนรู้แปัลงต้นแบี่บี่ของหลายหน่วัยงาน	 ทำาให้ม่ควัามรู้และสามารถเปั็นวิัทยากรถ่ายทอดควัามรู้แก่ผู้ท่�สนใจัทั�งในและนอกชุมชน	 โรงเร่ยน	 
หน่วัยงานราชการ	 ทั�งท่�เข้ามาศ่กษาดูงานในแปัลง	 และได้รับี่เชิญเป็ันวิัทยากรในกิจักรรมท่�จััดโดยหน่วัยงานต่างๆ	 สามารถถ่ายทอดปัระสบี่การณ์การทำาเกษตร 
ทั�งท่�สำาเร็จัและล้มเหลวั	เพืั�อเป็ันบี่ทเร่ยนแก่เกษตรกรอื�นๆได้นำาเอาไปัใช้	ไปัขยายผลต่อได้	รวัมถ่งการให้ควัามรู้แก่ผู้ท่�เข้ามาปัร่กษาด้วัยตนเอง	มาแลกเปัล่�ยนควัามรู้	 
แชร์ปัระสบี่การณ์	 หรือการสอบี่ถามทางโทรศัพัท์	 เกษตรกรและบุี่คคลทั�วัไปัท่�เข้ามาศ่กษาดูงาน	 พูัดคุย	 แลกเปัล่�ยนควัามรู้	 ได้นำาไปัปัฏิิบัี่ติ	 ไปัปัรับี่ใช้จันเกิด 
ควัามสำาเร็จัแก่ตนเอง	ม่อาช่พั	ม่รายได้	
	 การเปัน็แปัลงเร่ยนรู้	ศูนยเ์ร่ยนรู้	เป็ันท่�ทำาการเครอืข่ายศูนยเ์ร่ยนรู้การเพิั�มปัระสทิธิิภูาพัการผลติสินค้าเกษตร	(ศพัก.)	มุ่งเนน้การแบี่ง่ปััน	แลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้	 
และเปั็นต้นแบี่บี่ของชุมชน	 ด้านการทำาการเกษตรผสมผสาน	 เกษตรทฤษฎ่ใหม่	 การนำาวััสดุท้องถิ�นมาใช้ปัระโยชน์อย่างม่ปัระสิทธิิภูาพั	 เกษตรกรในชุมชน 
และนอกพืั�นท่�	สามารถเข้ามาเร่ยนรู้ศ่กษาและนำาไปัปัรับี่ใช้ได้	เนื�องจัากเป็ันการทำาเกษตรด้วัยวิัธ่ิการง่ายๆทุกคนสามารถทำาตามได้

“เกษต่รกรต้่องพ่่ึ่งต่นเองให้มีาก” น่ีคืิอส่ิำงท่ีำคิิดและต้่่งใจต่ลอดมีา ต้่องเริม่ีผู้ลิต่ส่ิำงท่ีำคิรอบคิรว่ต้่องกิน
ต้่องใช้ีให้เพีึ่ย่งพึ่อก่อนเป็ันอ่นด่บแรก ทำย่อย่ปัล้กพืึ่ชีหลากหลาย่ชีนิด เล้ีย่งส่ำต่ว์ ให้มีีอาหารพึ่อเพีึ่ย่ง

สำำาหรบ่คิรว่เรอืน โดย่ซ้ืื้อให้น้อย่ท่ีำสุำด เม่ืีอมีีมีากเกินกว่าจะบรโิภคิท้่ำงหมีด ก็มีีการแบง่ป่ันให้ญาติ่พ่ีึ่น้อง 
เพ่ืึ่อนบา้น ซ่่ื้งในแต่่ละว่นจะมีีเพ่ืึ่อนบา้นและคินท่ีำเขา้มีาด้ มีาเรยี่นร้ ้เก็บผู้ลผู้ลิต่ ท้่ำงให้ และช่ีวย่ซ้ืื้อ 

 ช่ีวย่อุดหนุนพืึ่ชีผู้ก่ ไขเ่ป็ัด ผู้ลไม้ีต่่างๆ นอกจากน้่นได้นำาเอาบางส่ำวนไปัทำำาบุญช่ีวย่เหลือต่ามีงานบุญต่่างๆ 

 ท้่ำงในว่ดและชุีมีชีน เหลือจากน้่นค่ิอย่จำาหน่าย่ โดย่มีีคิวามีเช่ืีอท่ีำว่า ถ้าผู้ลผู้ลิต่เหล่าน้ีต่นเองและ
คิรอบคิรว่ ญาติ่พ่ีึ่น้อง เพ่ืึ่อนบา้นรบ่ปัระทำานได้ ผู้ลผู้ลิต่เหล่าน้ีก็ถือว่ามีีคุิณภาพึ่และมีีคิวามีปัลอดภ่ย่

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	สามารถใช้ปัระโยชน์พืั�นท่�ได้อย่างเหมาะสม	 ม่การนำาเอาควัามรู้และเทคโนโลย่	 ท่�ได้รับี่จัากการศ่กษาด้วัยตนเองและการเข้ารับี่
การอบี่รมในหน่วัยงานต่างๆ	 มาปัรับี่ใช้ในพืั�นท่�ทั�งในเรื�องการเกื�อกูลกันของกิจักรรม	 การปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดิน	 ม่การปัลูกพืัชหลากหลายไว้ัในพืั�นท่�เด่ยวักันใช้พืั�นท่�ให้ 
เกิดปัระโยชน์ได้ในทุกตารางนิ�วั	 โดยการดูทิศทางของแสงเป็ันหลักโดยพืัชทุกชนิดในพืั�นท่�	 ให้ผลผลิตท่�ด่ทุกชนิด	 ใช้ระบี่บี่ท่อส่งนำ�าในการให้นำ�า	 แก่พืัชชนิดต่างๆ	 
ท่�สำาคัญในพืั�นท่�ยังสร้างป่ัาไว้ัในพืั�นท่�อ่กด้วัย	 โดยม่พืัช	 5	 ระดับี่	 คือ	 การปัลูกพืัชหลากหลายชนิด	 ให้อยู่ในแปัลงเด่ยวักัน	 โดยอาศัยลักษณะควัามแตกต่างของพัืช	 
ท่�ม่ควัามสูงตำ�ามาปัลูกร่วัมกันในแปัลงเด่ยวักัน	 เกิดการเกื�อกูลกันเหมือนป่ัาธิรรมชาติ	 ทำาให้เกิดปัระโยชน์หลายอย่าง	 สามารถใช้พืั�นท่�ทุกตารางเมตรให้เกิดปัระโยชน์
สูงสุด	และม่การผลิตพัันธ์ุิไม้ต่างๆ	เพืั�อจัำาหน่ายด้วัย
	 ระดับี่ท่�	1	ปัลูกพืัชท่�ม่หัวัฝังดิน	(พืัชใต้ดิน)	เช่น	ขิง	ข่า	หอมป่ัา	เผือก	มันหอม	กลอย	สาคู	ขมิ�น	กระชาย	ฯลฯ	
	 ระดับี่ท่�	2	ปัลูกไม้เลื�อย/เร่�ยดิน	เช่น	ตำาล่ง	บี่วับี่	ฟัื้กทอง	ย่านาง	มะระ	ผักบุ้ี่ง	พัริกไทย	ฯลฯ	
	 ระดับี่ท่�	3	ปัลูกไม้พุ่ัมเต่�ย	เช่น	พัริก	มะเขือ	กะเพัรา	ตะไคร้	ชะอม	ผักหวัาน	ผักเหล่ยง	มะนาวั	มะกรูด	หม่อน	ฯลฯ	
	 ระดับี่ท่�	4	ปัลูกไม้ระดับี่กลาง	เช่น	ทุเร่ยน	ลางสาด	ขนุน	มะยม	ตะลิงปิัง	มะขามป้ัอม	มะขาม	มะม่วัง	หว้ัา	ฯลฯ
	 ระดับี่ท่�	5	ปัลูกไม้ระดับี่สูง	เช่น	ตะเค่ยนทอง	จัำาปัาทอง	มะฮอกกาน่	พัะยอม	ฯลฯ
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ม่การปัลูกพืัชและทำากิจักรรมหลากหลายชนิด	เพืั�อลดควัามเส่�ยงด้านราคา	และภัูยธิรรมชาติ	ทำาให้ม่รายได้	และอาหารบี่ริโภูค
ต่อเนื�องตลอดทั�งปีั	ปัระหยัดค่าใช้จ่ัาย	ม่รายได้ทั�งรายวััน	รายสัปัดาห์	รายเดือน	รายฤดูกาลและรายปีั
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ผลผลิตท่�ได้จัากแปัลงจัะเน้นในการบี่ริโภูคเพ่ัยงพัอในครอบี่ครัวัก่อน	 จ่ังแบี่่งปััน	 และจัำาหน่าย	 ในส่วันท่�จัำาหน่าย 
ม่ช่องทางการตลาด	ได้แก่
	 	 -	การจัำาหน่ายท่�บ้ี่าน	โดยผลผลิตท่�ได้ทุกชนิด	สามารถจัำาหน่ายได้	ม่ผู้ซืี�อถ่งบ้ี่าน	ได้แก่	ผักสวันครัวั	ปัลาสด	ไข่เป็ัด	นำ�าหมัก	ปุั�ยหมัก	มัลเบี่อร่�	เสาวัรส	
นำ�าผลไม้พัร้อมดื�ม	เป็ันต้น
	 	 -	วัางจัำาหน่ายและส่งร้านค้าปัระจัำาในชุมชน	ได้แก่	ผักสวันครัวั	ไข่เป็ัด
	 	 -	การจัำาหน่ายในชุมชน	โดยการนำาผลผลิตไปัจัำาหน่าย	ในลักษณะการขายปัล่กท่�ตลาดนัดชุมชน	ทุกวัันจัันทร์	ได้แก่	พืัชผัก	และนำ�าผลไม้ปัั�น	นำ�าผล
ไม้พัร้อมดื�ม	ไข่เป็ัด	ไข่เค็ม	ปัลาสด	
	 	 -	การจัำาหน่ายสินค้าในการออกร้านในงานต่างๆ	ของหน่วัยงาน	ในพืั�นท่�	และนอกพืั�นท่�อำาเภูอ
	 	 -	การจัำาหน่ายทางออนไลน์	โดยการสั�งจัองทางเพัจั	ไลน์และเฟื้สบุี่ค	ของตนเอง	และลูกสาวั
	 	 -	 ม่การแปัรรูปัผลผลิตเพืั�อสร้างมูลค่าเพิั�ม	 เช่น	 นำ�าผลไม้พัร้อมดื�ม	 นำ�าผลไม้ปัั�น	 ไข่เค็มสมุนไพัร	 โดยผลผลิตท่�ผลิตได้สามารถจัำาหน่ายได้หมดใน 
ทุกรอบี่การผลิตเนื�องจัากลูกค้าเชื�อในคุณภูาพั	ควัามปัลอดภัูย	ลูกค้าจ่ังอยู่ในชุมชนส่วันใหญ่	เพัราะผลผลิตขายในชุมชนก็ไม่เพ่ัยงพัอต่อควัามต้องการ

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 เกษตรกรเป็ันผู้ท่�หมั�นใฝ่หาควัามรู้และศ่กษาหาควัามรู้เพืั�อพััฒนาตนเอง	และพััฒนาอาช่พัอย่างต่อเนื�อง	ได้แก่
	 1.	เข้ารับี่การอบี่รม	ศ่กษาดูงานของหน่วัยงานต่างๆเช่น	สถาน่พััฒนาท่�ดิน	สำานักงานพััฒนาชุมชน	ศูนย์การศ่กษานอกโรงเร่ยน	สำานักงานเกษตรอำาเภูอ/
จัังหวััด	หน่วัยงานบูี่รณาการต่างๆ	อยูเ่สมอ
	 2.	 ม่การแลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้กับี่ผู้ท่�ม่ปัระสบี่การณ์และปัระสบี่ควัามสำาเร็จัในด้านต่างๆ	 เช่น	 ปัราชญ์ชาวับ้ี่าน	 ศูนย์เร่ยนรู้การเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัการผลิต 
สินค้าเกษตร	(ศพัก.)	เครือข่าย	smart	farmer	และเครือข่าย	young	smart	farmer	รวัมถ่งเกษตรกรต้นแบี่บี่ทั�งในพืั�นท่�และนอกพืั�นท่�	
	 3.	ศ่กษาหาควัามรู้ด้วัยตนเองทั�งจัากหนังสือ	เอกสาร	สื�ออินเตอร์เน็ตต่างๆ	โดยควัามรู้ท่�ได้มา	หรือได้รับี่	การบี่อกเล่ามา	จัะนำามาทดสอบี่ทดลองปัฏิิบัี่ติ
ด้วัยตนเอง	บี่างครั�งไม่ปัระสบี่ควัามสำาเร็จัก็จัะคิดค้นวิัธ่ิการต่างๆ	และนำามาทดลองจันได้ผลสำาเร็จัและพััฒนาให้ด่ข่�นอยูเ่สมอ

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั
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สำสำก. ท่ี่� 5



จัังหวััดตรัิง

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การปัลูกพืัชผักปัลอดภูัย	 ท่�ผ่านการรับี่รองมาตรฐาน GAP	 (Good	 Agricultural	 Practice)	 ม่การตรวัจัสอบี่ 
วิัเคราะห์คุณภูาพั ตั�งแต่ดิน นำ�า ว่ัาปัราศจัากสารพิัษ และไม่ใช้สารเคม่ใดๆ	 ในการเพัาะปัลูกให้ตกค้างในดินและนำ�า  
รวัมทั�งตรวัจัสอบี่รับี่รองผลผลิตท่�ออกมาด้วัยว่ัาปัลอดสารพัิษ 100% จ่ังทำาให้พืัชผักทุกชนิดท่�ออกจัากแปัลง 
ได้ราคาสูงกว่ัาพืัชผักท่�ม่จัำาหน่ายทั�วัไปัตามท้องตลาด

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 กระบี่วันการผลิตพืัชนั�นใช้ปุั�ยเคม่บ้ี่างในตอนท่�ต้นเล็กๆ เพืั�อกระตุ้นให้เจัริญเติบี่โต แต่ไม่ใช้ยาฆ่่าแมลงหรือ 
สารเคม่ใดๆ ทำาให้ปัลอดจัากสารเคม่ จัะเน้นใช้ปุั�ยหมัก และนำ�าหมักเป็ันหลักในการบี่ำารุงต้นและฆ่่าแมลง	

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 พืั�นท่�ทั�งหมด 6 ไร่ แบ่ี่งเป็ันปัลูกมะพัร้าวัและพืัชผักหมุนเว่ัยนอายุสั�น	 เช่น	 มะเขือ  
พัริก กวัางตุ้ง คะน้า ผักกาด ฟัื้กทอง ข้าวัโพัด ผักบุ้ี่ง และบี่ร็อกโคล่ ซ่ี�งเป็ันพืัชเมืองหนาวั ท่�หลายคนอาจัจัะคิดว่ัา

ด้�นัพืัชผัก 

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นางสูมพิิษ	รงรักษ์
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 25	ธัินวิาคม	พิ.ศ.	2516
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 มัธิยมศึกษาตอำนปลัาย
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 ศูนย์การศึกษานอำกระบับัแลัะการศึกษา
	 	 ตามอัำธิยาศัย	(กศน.)
ท่ี่�อย่่ื : เลัขที�	75	หมู�ที�	3	ตำาบัลันาบิันหลัา	อำำาเภูอำเมือำงตรัง
	 	 จัังหวัิดตรัง	92000
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	0668	0171
E- mail 	 :		sompit.rongrak@gmail.com
Facebook		 :		สูมพิิษ	รงรักษ์
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2564

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

136 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ม่การขยายผลควัามสำาเร็จัของตนเอง	โดยการจััดตั�งกลุ่มส่งเสริมอาช่พั
การเกษตรปัลูกพืัชผักปัลอดภัูย	ให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้ามาม่ส่วันในการพััฒนา
ควัามรู้ควัามสามารถทางการเกษตร	และพััฒนาให้เกิดอาช่พัของคนในชุมชน	 
นอกจัากน่�ยังเป็ันวิัทยากรให้ควัามรู้แก่เกษตรกรรายอื�นๆ	 หรือผู้ท่�สนใจั 
ในการปัลูกผักได้

ผู้ลิต่เพ่ืึ่อบรโิภคิในคิรว่เรอืน ท่ีำเหลือนำาไปัสำรา้งราย่ได้  
มุ่ีงม่่ีนต้่่งใจในการทำำาการเกษต่รปัลอดภ่ย่ เพ่ืึ่อให้สิำนค้ิาเกษต่ร

 
มีีคุิณภาพึ่และปัลอดภ่ย่ ท้่ำงก่บผู้้ผู้้ลิต่และผู้้บ้ริโภคิ

นำามาปัลูกในภูาคใต้ไม่ได้ผล เพัราะสภูาพัอากาศทั�วัไปัจัะม่แต่เฉพัาะฤดูฝน 
และฤดูร้อนท่�ยาวันาน จันแทบี่จัะไม่ได้สัมผัสฤดูหนาวัเลยในแต่ละปีั  
ซ่ี�งได้แบ่ี่งพืั�นท่�ปัระมาณ 2 งานเศษ ปัลูกบี่ร็อกโคล่ ผลผลิตท่�ได้ดอกโต	 
สมบูี่รณ์ นำ�าหนักปัระมาณ 500 - 800 กรัมต่อต้น	 รสชาติหวัาน นุ่ม กรอบี่ อร่อย	 
ส่จัะเข่ยวัน้อยกว่ัาบี่ร็อกโคล่ภูาคเหนือ จ่ังทำาให้ไม่เหม็นเข่ยวั อร่อยกว่ัา 
บี่ร็อกโคล่จัากแหล่งอื�น
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	ม่การวัางแผนการผลิต	ปัลูกพืัชผักหมุนเว่ัยน

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

ระยะสั�นต่างๆ	เพืั�อให้เพ่ัยงพัอต่อการจัำาหน่าย	และม่รายได้ตลอดทั�งปีั
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ผลผลิตจัะเก็บี่ไปัขายด้วัยตนเอง	 ในตลาดเกษตรกรของสำานักงานเกษตร 
จัังหวััดตรัง และตลาดกร่นชินตา ซี่�งเป็ันตลาดสดผักปัลอดสารพัิษ และม่คนสั�งจัองเปั็นจัำานวันมาก	 เพัราะเปั็น 
ท่�นิยมของคนรักสุขภูาพั

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 ม่การหาควัามรู้ใหม่ๆ	อยูเ่สมอ	ทั�งการอบี่รมท่�ทางสำานักงานเกษตรจัังหวััดตรัง	 
และสำานักงานเกษตรอำาเภูอเมืองดำาเนินการ	รวัมถ่งหน่วัยงานอื�นๆ	เมื�ออบี่รมมาแล้วั 
ก็จัะนำาควัามรู้ท่�ได้รับี่มาปัระยุกต์ใช้เพืั�อพััฒนาแปัลงของตนเองได้
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สำสำก. ท่ี่� 5



จัังหวััดนัคริศึร่ิธีริริมริ�ช

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
  การปัลูกสละ	ระยะปัลูก	3	-	5	เมตร	ขุดหลุมปัลูกเช่นเด่ยวักับี่พืัชทั�วัไปัขนาด	กว้ัาง	ยาวั	ล่ก	ปัระมาณ	30	เซีนติเมตร	ปัลูกได้	150	ต้นต่อไร่	
 	 การพัลางแสง	ในช่วังท่�สละยังไม่ให้ผลผลิต	ได้ปัลูกกล้วัยเป็ันพืัชร่มเงา	เมื�อสละโตทางใบี่ถ่งกันก็ตัดต้นกล้วัยออก	
 	 การใสปุ่ั�ย	ระยะก่อนสละใหผ้ลผลิต	1	–	3	ปีั	ใส่ปุั�ยอินทร่ย	์2	-	3	กิโลกรัมต่อต้นต่อปีั	ปุั�ยเคม่สตูร	15	–	15	-	15	จัำานวัน	1	กิโลกรัมต่อต้นต่อปีั	 
เมื�อสละอายุ	3	ปีั	และเริ�มให้ผลผลิตใส่ปุั�ยหมัก	กอละ	1	กระสอบี่ต่อเดือน	และใส่นำ�าหมักช่วัภูาพัทางระบี่บี่นำ�าเดือนละ	1	ครั�ง	
 	 การให้นำ�า	 ต้องสมำ�าเสมอทุกช่วังการเจัริญเติบี่โต	 สละไม่ต้องการช่วังแล้งเพืั�อพัักตัวัเตร่ยมการออกดอกเหมือนพืัชอื�น	 สวันสละธิานินทร์ 
จ่ังใช้ระบี่บี่นำ�าแบี่บี่สปัริงเกอร์
 	 การผสมเกสร	 นำาสละต้นผู้มาปัลูกไว้ัในสวัน	 อย่างน้อยต้นตัวัเม่ย	 10	 ต้นต่อต้นตัวัผู้	 1	 ต้น	 นำาละอองเกสรตัวัผู้มาช่วัยผสม	 โดยนำา 
กระปุักดอกตัวัผู้ท่�บี่านแลว้ัมาเคาะ	หรือใช้นิ�วัเคาะดอกตัวัผู้ให้ละอองเกสรตกใสด่อกตัวัเม่ยท่�บี่านแลว้ั	และดอกท่�บี่านแลว้ัต้องทำาการผสมภูายใน	3	วััน

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การนำาอุปักรณ์ผสมเกสรท่�ปัระดิษฐ์คิดค้นข่�นเอง	 สามารถใช้เกสรท่�เก็บี่ไว้ัได้อย่างม่ปัระสิทธิิภูาพั	 โดยอาศัยหลักการใช้ปัั�มลมพ่ันผ่านทาง 
สายยางไปัยังขวัดท่�ม่ละอองเกสรเก็บี่อยู	่จัะทำาให้การผสมเกสร	ม่ปัระสิทธิิภูาพั	เปัอร์เซ็ีนการผสมติดเท่ยบี่เท่ากับี่ผสมดอกสด	ด่กว่ัาใช้แปัรงพู่ักันป้ัาย	 
เพัราะการพ่ันละอองเกสรโดยใช้ปัั�มลมช่วัยทำาให้ละอองฟุ้ื้งกระจัายทั�วัดอกตัวัเม่ยได้ด่กว่ัา	เป้ัาหมายชัดเจันไม่ม่ละอองปัลิวั	โดยอัตราส่วัน	1	ต่อ	10	 
ในกรณ่ละอองเกสรม่น้อยและต้องการปัระหยัดใช้ได้ตลอดช่วังฤดูแล้ง	 และหรือใช้ในอัตรา	 1	 ต่อ	 5	 กรณ่ใช้ปักติ	 โดยส่วันผสม	 ได้แก่	 แป้ังทัลคัม	 
หรือแป้ังเด็ก	เกสรจัากดอกตัวัผู้ของปัาล์มนำ�ามัน

ด้�นัไม้ผล (สำละ)

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายธิานินทร์	ใจัห้าวิ
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 26	ธัินวิาคม	พิ.ศ.	2510
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 มัธิยมศึกษาตอำนปลัาย
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนสิูชิลัค่ณีาธิารวิิทยา
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	28	หมู�ที�	14	ตำาบัลัเสูาเภูา	อำำาเภูอำสิูชิลั	
		 	 จัังหวัิดนครศรีธิรรมราชิ	80340	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1956	2709
E- mail 	 :		thanin.jaihow@hotmail.com
ID Line 	 :		081956-2709
Facebook		 :		Thanin	Jaihow
Facebook Fanpage	:	สูวินสูลัะธิานินทร์
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2563

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

138 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ในด้านการทำาปัระโยชน์ให้กับี่ส่วันรวัม	เป็ันท่�ปัร่กษา	เป็ันสถานท่�ศ่กษาดูงานของบุี่คคลทั�วัไปั	 
ให้คำาปัร่กษาแนะนำาด้านการเกษตร	เป็ันวิัทยากร	ม่ลูกค้ามาใช้บี่ริการ	และขอคำาปัร่กษาจัำานวันมาก 
ในแต่ละวััน	ม่บุี่คลิกภูาพัน่าเชื�อถือ	และม่จัริยธิรรม	รักษาขนบี่ธิรรมเน่ยมปัระเพัณ่	และม่ส่วันร่วัม
กับี่ชุมชนในการทำากิจักรรมสาธิารณปัระโยชน์	ม่ครอบี่ครัวัท่�อบี่อุ่น	ร่วัมกันทำางานในสวันกับี่ภูรรยา	 
(นางสมจิัตร	 ใจัห้าวั)	 และปัร่กษาหารือกับี่บิี่ดา	 (นายน้อม	 ใจัห้าวั)	 ในด้านภููมิปััญญาการเกษตร
อย่างสมำ�าเสมอ
	 ให้ควัามร่วัมมือกับี่หน่วัยงานต่างๆ	 โดยการบีู่รณาการ	 ปัระสานปัระโยชน์ในการส่งเสริม
และพััฒนาอาช่พัทางการเกษตร	และพััฒนาพืั�นท่�อำาเภูอสิชลให้เป็ันท่�รู้จััก	เพืั�อสร้างแรงบัี่นดาลใจั	 
และเป็ันแบี่บี่อย่างในการทำาการเกษตร	เป็ันผู้นำาอย่างเป็ันทางการและไม่เป็ันทางการหลายตำาแหน่ง

ย่่ดหล่กปัรช่ีญาเศรษฐกิจพึ่อเพีึ่ย่งของพึ่ระบาทำสำมีเด็จพึ่ระเจา้อย่้่ห่ว เป็ันแนวทำาง 
ในการทำำางาน ผู้ลผู้ลิต่ท่ีำออกมีาจากสำวนของต่นส่้ำท้ำองต่ลาดต้่องมีีคุิณภาพึ่ และเม่ืีอนำาไปัขาย่แล้ว

 ต้่องมีีกำาไร ต้่องร้จ้ก่คิำานวณต้่นทุำน การผู้ลิต่ให้อย่้่ในกรอบท่ีำต่นได้วางแผู้นไว้ โดย่จะเน้นเรือ่งคุิณภาพึ่

 เป็ันท่ีำหน่่ง มีีการพ่ึ่ฒนาคิุณภาพึ่ผู้ลผู้ลิต่อย่้่สำมีำ่าเสำมีอ เรือ่งต่ลาดเป็ันส่ิำงสำำาค่ิญ ต้่องศ่กษา 
ด้านการต่ลาดให้ดี เป็ันน่กผู้ลิต่และเป็ันน่กขาย่ในเวลาเดีย่วก่น ต้่องร้ว่้าล้กค้ิาต้่องการสิำนค้ิาแบบไหน 

 อะไรเป็ันท่ีำต้่องการของต่ลาด ช่ีองทำางไหนในการกระจาย่สิำนค้ิา ช่ีองทำางไหนขาย่ผู้ลผู้ลิต่ได้ราคิาส้ำง 
 และหากผู้ลผู้ลิต่มีีปัรมิีาณมีากจนล้นต่ลาด ต้่องนำามีาแปัรร้ปัอีกทำางหน่่ง และย่่งมีีแนวคิิดว่า  

ต่นต้่องมีีคิวามีรอบร้ใ้นเรือ่งท่ีำทำำาอย่่างล่กซ้่ื้ง โดย่การค้ินคิว้าหาคิวามีร้แ้ละนำาเทำคิโนโลยี่ใหม่ีๆ 
 มีาปัรบ่ใช้ีให้เหมีาะสำมีก่บพ้ืึ่นท่ีำของต่น นอกจากน้ีย่่งมีีแผู้นในการพ่ึ่ฒนาด้านต่่างๆ ในระย่ะต่่อไปั

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	ยด่หลักปัรัชญาเศรษฐกิจัพัอเพ่ัยงของพัระบี่าทสมเด็จัพัระเจ้ัาอยู่หัวัเป็ันแนวัทางในการทำางาน	 ผลผลิตท่�ออกมาจัาก 
สวันของตนสู่ท้องตลาดต้องม่คุณภูาพั	 และเมื�อนำาไปัขายแล้วัต้องม่กำาไร	 ต้องรู้จัักคำานวัณต้นทุน	 การผลิตให้อยู่ในกรอบี่ท่�ตนได้วัางแผนไว้ั	 
โดยจัะเน้นเรื�องคุณภูาพัเป็ันท่�หน่�ง	ต้องม่การพััฒนาคุณภูาพัผลผลิตอยูส่มำ�าเสมอ
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ม่ควัามรอบี่รู้ในเรื�องท่�ทำาอย่างล่กซ่ี�ง	 โดยการค้นคว้ัาหาควัามรู้และนำาเทคโนโลย่ใหม่ๆ	 มาปัรับี่ใช้ให้เหมาะสมกับี่
พืั�นท่�ของตน	นอกจัากน่�ม่แผนในการพััฒนาด้านต่างๆ	ในระยะต่อไปั	ม่ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกวััน	วัันละปัระมาณ	60	กิโลกรัม	(หยุดตัดทุกวัันจัันทร์	 
และออกตลาดน้อยในช่วังผลผลิตน้อย)	 โดยการเก็บี่เก่�ยวัผลผลิตจัะหมุนเว่ัยนกันทั�ง	 2	 แปัลง	 ในพืั�นท่�	 13	 ไร่	 ม่การบี่ริหารจััดการโดยใช้แรงงาน 
ในครัวัเรือน	 นำาผลผลิตไปัจัำาหน่ายหน้าร้านทุกวััน	 และยังม่การแปัรรูปัสละ	 ได้แก่	 นำ�าสละ	 จัำาหน่ายแก้วัละ	 50	 บี่าท	 ตำาสละ	 จัานละ	 70	 บี่าท	 
สละทรงเครื�องจัำาหน่ายกล่องละ	50	บี่าท	สละลอยแก้วั	จัำาหน่ายแก้วัละ	25	บี่าท	และนำ�าสละจัำาหน่ายขวัดละ	10	บี่าท	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : เรื�องตลาดเป็ันสิ�งสำาคัญ	 ต้องศ่กษาด้านการตลาดให้ด่	 เป็ันนักผลิตและเป็ันนักขายในเวัลาเด่ยวักัน	 ต้องรู้ว่ัา
ลูกค้าต้องการสินค้าแบี่บี่ไหน	 อะไรเป็ันท่�ต้องการของตลาด	 ช่องทางไหนในการกระจัายสินค้า	 ช่องทางไหนขายผลผลิตได้ราคาสูง	 และหากผลผลิต
ม่ปัริมาณมากจันล้นตลาดต้องนำามาแปัรรูปัอ่กทางหน่�ง	การเพิั�มมูลค่าสินค้าและผลิตภัูณฑ์์ให้ม่ควัามหลากหลายเพิั�มเติม	โดยการผลิตสละทรงเครื�อง	 
และสินค้าแปัรรูปัทุกชนิดของสวัน	เช่น	สละลอยแก้วั	นำ�าสละ	จัะเข้าสู่การรับี่รองมาตรฐาน	อย.	เพืั�อสร้างควัามมั�นใจัแก่ผู้บี่ริโภูค	และยงัม่หน่วัยงานภูาครัฐ	 
ภูาคเอกชน	รายการโทรทัศน์ท่�เข้ามาดูงานเย่�ยมชมสวันสละ	ถือว่ัาเป็ันการช่วัยเป็ันสื�อปัระชาสัมพัันธ์ิให้กับี่ทางสวันสละธิานินทร์ได้เป็ันอย่างด่

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 ได้เพิั�มพูันควัามรู้ให้กับี่ตัวัเองด้วัยการเข้ารับี่การฝึกอบี่รมในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่ัาจัะเป็ันด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้ม่คุณภูาพั	การผลิตปุั�ยช่วัภูาพั	

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

การใช้สารเคม่ให้ปัลอดภัูย	การตลาด	การสร้างกลุ่มเครือข่าย	และเป็ันแหล่งเร่ยนรู้ในการปัลูกสละ	 
ให้เกษตรกรในพืั�นท่�และผู้ท่�มาเย่�ยมชม	 พัร้อมทั�งเป็ันวิัทยากรให้กับี่ทุกหน่วัยงาน	 ท่�ต้องการ 
การสนับี่สนุนด้านวิัชาการทางการเกษตรในการเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัการผลิตไม้ผล
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จัังหวััดชุมพัริ

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 นายพังษ์ศักดิ�	สุขศิริ	ได้เริ�มปัระกอบี่อาช่พัการเกษตร	เมื�อ	พั.ศ.	2502	โดยการทำาสวันยางพัาราของครอบี่ครัวั	
และในปีั	พั.ศ.	2528	เริ�มต้นทำาสวันมังคุดและทุเร่ยน	โดยปัลูกมังคุดเป็ันพืัชหลัก	ในการทำาสวันมังคุดได้ดำาเนินการผลิต
มังคุดคุณภูาพัให้ตรงกับี่ควัามต้องการของตลาด	โดยเริ�มต้นจัากการจััดการหลังการเก็บี่เก่�ยวัเพืั�อให้มังคุดม่ควัามพัร้อม
ในฤดูกาลถัดไปั	 และม่กระบี่วันการลดต้นทุนการผลิต	 โดยการตรวัจัวิัเคราะห์ดินเพืั�อปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดิน	 การผสมปุั�ย 
ใช้เองร่วัมกับี่การใช้ปุั�ยเคม่ละลายนำ�าฉ่ดพ่ันทางดิน	การป้ัองกันกำาจััดศัตรูพืัชแบี่บี่ผสมผสาน	โดยการสำารวัจัการระบี่าด
ของศัตรูพืัชภูายในแปัลงอย่างสมำ�าเสมอ	เพืั�อใช้ในการตัดสินใจัใช้สารป้ัองกันกำาจััดศัตรูพืัช

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การจััดการเพืั�อชักนำาให้มังคุดออกดอก	ต้องเข้าใจัถ่งสภูาพัแวัดล้อมซ่ี�งม่อิทธิิพัลต่อการออกดอก	โดยให้มังคุด 
กระทบี่แลง้อยา่งน้อย	45	วััน	จ่ังจัะใหน้ำ�าจัากนั�นจัะควับี่คุมปัริมาณการออกดอกโดยการควับี่คมุการปัริมาณการใหน้ำ�า
 	 การลดต้นทุนการผลิต	 โดยการผสมปุั�ยเคม่ใช้เองตามค่าการวิัเคราะห์ดิน	 ร่วัมกับี่ปุั�ยอินทร่ย์และปุั�ยนำ�า
ช่วัภูาพัซี่�งผลิตเอง	สำาหรบัี่ปุั�ยเคม่ได้นำามาละลายนำ�าแลว้ัฉ่ดพ่ันภูายในแปัลง	โดยใช้ปุั�ยเคม่	50	กิโลกรมั	ละลายนำ�าในถงั	 
100	ลิตรจันเต็ม	สำาหรับี่ใช้เป็ันหัวัเชื�อ	จัากนั�นนำาหัวัเชื�อ	จัำานวัน	20	ลิตร	ผสมนำ�า	180	ลิตร	เพืั�อใช้ฉ่ดพ่ันภูายในแปัลง

ด้�นัไม้ผล (มังคุด)

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายพิงษ์ศักดิ�	สู่ขศิริ

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 4	มีนาคม	พิ.ศ.	2502

ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 มัธิยมศึกษาตอำนปลัาย	(มศ.5)

สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนสูวินศรีวิิทยา

ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	39	หมู�ที�	14	ตำาบัลัพิะโต๊ะ	อำำาเภูอำพิะโต๊ะ

	 	 จัังหวัิดช่ิมพิร	86180	

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	4852	0902

เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

140 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็ันผู้นำาในการรวัมกลุ่มปัรับี่ปัรุงคุณภูาพัไม้ผลอำาเภูอพัะโต�ะ	โดยม่สมาชิก 
เป็ันผู้ปัลูกมังคุดในตำาบี่ลและอำาเภูอพัะโต�ะ	 เพืั�อพััฒนาคุณภูาพัผลผลิต 
และรวับี่รวัมผลผลิตเพืั�อจัำาหน่าย	 โดยวิัธ่ิการปัระมูลม่การปัระชุมกลุ่ม 
เพืั�อให้สมาชิกม่การแลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้	 พัร้อมทั�งเชื�อมโยงเครือข่ายกับี่ 
กลุ่มผู้ปัลูกมังคุดอำาเภูออื�นๆ	 ในจัังหวััดชุมพัร	 และเป็ันเจ้ัาของแปัลงเร่ยนรู้
เพิั�มปัระสิทธิิภูาพัการผลิตมังคุด	ของโครงการส่งเสริมการเกษตรแปัลงใหญ่

 สืำบสำานการปัระกอบอาชีีพึ่การเกษต่ร โดย่ทำำาสำวนผู้ลไม้ี
แบบสำวนผู้สำมี มีีกระบวนการผู้ลิต่สิำนค้ิาเกษต่ร

ท่ีำได้มีาต่รฐาน ผู้้ผู้้ลิต่ปัลอดภ่ย่ ผู้้บ้รโิภคิปัลอดภ่ย่ เน้นคิวามี
 พึ่อเพีึ่ย่งเล้ีย่งต่นเองได้ และสำามีารถถ่าย่ทำอดคิวามีร้/้ภ้มิีป่ัญญา 

 
ท่ีำได้จากการทำดลองปัฏิิบ่ติ่แล้วปัระสำบผู้ลสำำาเรจ็ 

ให้แก่เพ่ืึ่อนเกษต่รกร เพ่ืึ่อการปัระกอบอาชีีพึ่ทำางการเกษต่ร 
สำรา้งราย่ได้ท่ีำมีีคิวามีม่่ีนคิงและย่่่งยื่น 

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	ดำาเนินการผลิตมังคุดคุณภูาพัตามมาตรฐาน
เกษตรท่�ด่และเหมาะสม	(GAP)	ให้ควัามสำาคัญในการจััดการหลังการเก็บี่เก่�ยวั
โดยการตัดแต่งกิ�ง	การทำาควัามสะอาดแปัลง	การตรวัจัวิัเคราะห์ดิน	เพืั�อเตร่ยม
ต้นมังคุดให้ม่ควัามพัร้อมในการให้ผลผลิตฤดูกาลถัดไปั
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 เพืั�อให้ได้ผลผลิตท่�ม่คุณภูาพั	 ต้องเก็บี่เก่�ยวั
ผลผลิตมังคุดท่�ม่ส่	หรือม่จุัดสายเลือดท่�มองเห็น และเก็บี่เก่�ยวัโดยไม่ให้มังคุด
ตกดินโดยใช้ตะกร้อแบี่บี่ถุงกาแฟื้เก็บี่เก่�ยวัมังคุด	จัากนั�นนำามาคัดชั�นคุณภูาพั
และคัดเลือกผลท่�เป็ันแก้วัและยางไหล	โดยสังเกตจัากควัามสมำ�าเสมอของส่ผิวั

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

และขั�วัผลมังคุด
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: จัากสถานการณ์ราคาผลผลิตมังคุดตกตำ�าในปีั	2546	ได้ม่การจััดตั�งกลุ่มปัรับี่ปัรุง
คุณภูาพัไม้ผลตำาบี่ลพัะโต�ะ	 โดยดำาเนินการปัรับี่ปัรุงคุณภูาพัและกระบี่วันการผลิตของสมาชิกให้ม่รูปัแบี่บี่เด่ยวักัน	 
และรวับี่รวัมผลผลติมังคุดพัร้อมทั�งคัดเกรดเพืั�อจัำาหน่ายโดยวิัธ่ิการปัระมูล	ในปััจัจุับัี่นน่�ได้จัดทะเบ่ี่ยนเป็ันวิัสาหกิจัชุมชน	 
และเข้าร่วัมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปัลงใหญ่

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
	 เข้าร่วัมการอบี่รมควัามรู้ของสำานักงานเกษตรอำาเภูอ	 แลกเปัล่�ยนเร่ยนรู้ระหว่ัางเกษตรกรด้วัยกัน	 การศ่กษา	 
ดูงานนอกพืั�นท่�	จัากนั�นได้นำาควัามรู้มาปัรับี่ใช้ในการผลิตมังคุดของตนเอง
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จัังหวััดสำงขล�

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 การใส่ปุั�ยตามควัามต้องการของมะพัร้าวั
 	 การใช้ค่าวิัเคราะห์ดินมาเปั็นตัวัแปัรควับี่คุมในการใช้ปุั�ยและ 
การใช้ปุั�ยผสมเองตามค่าการวิัเคราะห์ดิน
 	 การใช้ฮอร์โมนในการเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัมากข่�น
 	 การปัลูกพืัชร่วัม	 ได้แก่	 พัริกไทย	 (พัันธ์ุิซ่ีลอน	 พัันธ์ุิสาละวัะ)	 
ตะเค่ยน	กล้วัยนำ�าว้ัา	และแก้วัมังกร

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื  
ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การใช้ปุั�ยผสมเอง	 ตามค่าการวิัเคราะห์ดินเพืั�อลดต้นทุนการผลิต
การใช้เทคโนโลยก่ารตรวัจัวัเิคราะห์ดิน	และใช้ปุั�ยสั�งตัดตามค่าการวิัเคราะห์ดิน	 
พัร้อมทั�งปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดินด้วัยการหว่ัานเมล็ดพัันธ์ุิปุั�ยพืัชสด	 (ปัอเทือง)	 
การผลิตปุั�ยหมักโดยใช้สารเร่งซุีปัเปัอร์	 พัด.1	 โดยการนำาเศษวััสดุท่�เหลือใช้

ด้�นัไม้ยืืนัต้นั (มะพัร้ิ�วันัำ��หอม)

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายอำภิูชิาติ	ย่พิยงค์
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 12	มีนาคม	พิ.ศ.		2524
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� : ปริญญาตรี	สูาขาวิิศวิกรรมเครื�อำงกลั
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 มหาวิิทยาลััยศรีปท่ม	วิิทยาเขตบัางเขน	
	 	 กร่งเทพิมหานคร	
ท่ี่�อย่่ื :	 เลัขที�	19/8	หมู�ที�	7	ตำาบัลัช่ิมพิลั	
	 	 อำำาเภูอำสูทิงพิระ	จัังหวัิดสูงขลัา	90190
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	7294	4940
E- mail 	 :		moonsky_34@hotmail.com
ID Line 	 :		Msongkhla
Facebook Fanpage	:	สูวินผูู้้ใหญ�เอ็ำม	สูทิงพิระ
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2562

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่
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	 ใช้ระบี่บี่ส่งเสริมการเกษตรรูปัแบี่บี่แปัลงใหญ่	 โดยเป็ันปัระธิาน 
แปัลงใหญ่มะพัร้าวันำ�าหอมบ้ี่านชุมพัล

  อย่ากให้เกษต่รกรในชุีมีชีนและใกล้เคีิย่งร้ถ่้งศ่กย่ภาพึ่ของพ้ืึ่นท่ีำ
  อย่ากให้เกษต่รกรในชุีมีชีนและใกล้เคีิย่งร้ว่้า 
    ปัล้กแล้วสำามีารถปัระสำบผู้ลสำำาเรจ็ได้ในอาชีีพึ่เกษต่รกร
  สำรา้งคิวามีม่่ีนใจให้ก่บคินรุน่ใหม่ีในการกล่บมีาทำำาการเกษต่ร

ทางการเกษตรในพืั�นท่�	 และวัางแผนจััดการช่วังเวัลาท่�เหมาะสมปัระกอบี่กับี่
การติดตามพัยากรณ์อากาศเพืั�อใช้ปัระกอบี่การคำานวัณใช้ปุั�ยเพืั�อเพิั�มผลผลิต
 	 การใช้ฮอร์โมนบี่ำารุงในการเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัมากข่�น	 การใช้ 
ฮอร์โมน	เพิั�มจุัลินทร่ยท่์�เป็ันปัระโยชน์	และธิาตุเสริมแก่พืัชในแปัลง	โดยใช้เศษผัก	 
ผลไม้	หรือเศษปัลาท่�ม่มาหมักโดยอัตราส่วันและใช้จุัลินทร่ย์	สารเร่งซุีปัเปัอร์	 
พัด.2	 เพืั�อย่อยสลายวััสดุหมักดังกล่าวั	 และนำาไปัใช้ในแปัลง	 โดยการฉ่ดพ่ัน	 
รดลงดิน	หรือปัล่อยไปักับี่ระบี่บี่นำ�าแปัลง

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ

 	 การเล่�ยงแมลงเศรษฐกิจั	คือ	ผ่�งชันโรง	เพืั�อเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัการผสมเกสรของดอกมะพัร้าวั
 	 การวัางแผนผังแปัลงการปัลูกมะพัร้าวันำ�าหอมแบี่บี่ขุดคูยกร่อง	เพืั�อเพิั�มปัระสิทธิิภูาพั

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ปัฏิิบัี่ติตามแนวัทางการบี่ริหารจััดการท่�ด่พืัชอาหาร	GAP	เพืั�อเป็ันแนวัทาง
การวัางแผนการใส่ปุั�ย	การใช้ฮอร์โมนอ้างอิงกับี่สภูาพัอากาศ	
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 การตัดแบ่ี่งโซีน	 เพืั�อให้ม่ผลผลิตจัำาหน่ายในทุกสัปัดาห์	 ผลผลิตมะพัร้าวัท่�เก็บี่ได้	 
ในรอบี่สัปัดาห์	ปัระมาณ	1,500	ลูกต่อครั�ง	โดยแต่ละโซีนจัะสามารถเก็บี่ได้ทุก	3	สัปัดาห์ต่อครั�ง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ผลผลิตได้มาตรฐานท่�ตรงกับี่ควัามต้องการของตลาด	 ทำาให้ม่ตลาดท่�แน่นอน	 
โดยท่�ผ่านมาจัะเป็ันตลาดท่�แหล่งท่องเท่�ยวัในภููเก็ต	ทั�งร้านอาหารและโรงแรม

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
 	 การเชื�อมโยงเครือข่ายกับี่เกษตรกรต้นแบี่บี่	จัากจัังหวััดราชบุี่ร่
 	 เครือข่ายภูาค่	 จัากหน่วัยงานในกระทรวังเกษตรและสหกรณ์	 
คอยเป็ันพ่ั�เล่�ยง	 เก่�ยวักับี่การผลิต	 การจััดการ	 ร่วัมกับี่เครือข่ายการทำางาน	 
สำานักวิัจััยและพััฒนาการเกษตรเขตท่�	 8	 (สวัพั.8)	 คณะทรัพัยากรธิรรมชาติ
มหาวัิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สำานักงานพััฒนาท่�ดินสงขลา	 และสำานักงาน
เกษตรอำาเภูอสทิงพัระ
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จัังหวััดพััที่ลุง

ด้�นัก�ริใช้นัวััตกริริม เที่คโนัโลย่ืก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบี่ปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 ใช้แนวัคิด	“Zero	Waste”	ซ่ี�งเป็ันแนวัทางในการนำาของเหลือใช้ในสวันมาทำาให้เกิดปัระโยชน์	เช่น	นำาเศษซีากพืัช
ในแปัลงมาทำาปุั�ยหมัก	นำ�าหมัก	และนำาไปัใช้ในสวันต่อไปั
 	 ม่การลดต้นทุน	โดยการนำาแม่ปุั�ยเคม่มาผสมใช้เอง	ตามค่าวิัเคราะห์ดิน	
 	 นำาเทคนิคตามภููมิปััญญาชาวับี่้านมาใช้เพืั�อกระตุ้นทุเร่ยนให้ออกดอกเร็วัข่�น	 ซ่ี�งจัะออกดอกเร็วักว่ัาของเกษตรกร
ทั�วัไปัปัระมาณ	1	-	2	สัปัดาห์	(เครื�องดื�มชูกำาลัง	6	ขวัด	กะปิั	1	กิโลกรัม	ผงชูรส	0.5	กิโลกรัม	นมจืัด	6	กล่อง	มาหมักในนำ�า	
200	ลิตร	นำามาผสมนำ�าแล้วัฉ่ดพ่ันเมื�อใบี่ทุเร่ยนแก่พัร้อมท่�จัะออกดอก	ในพืั�นท่�	15	ไร่)

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุืกต์ใช้เที่คโนัโลย่ื ม�ใช้ในักริะบี่วันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ม่การทำาระบี่บี่นำ�าแบี่บี่ปัระหยัดเร่ยกว่ัาเครื�องเพิั�มแรงดันนำ�า	 ทำาให้นำ�าไหลแรงข่�น	 พืั�นท่�รับี่นำ�าบี่ริเวัณโคนต้น 
ขยายกว้ัางข่�น	และลดระยะเวัลาการให้นำ�า

ด้�นัก�ริที่ำ�สำวันั

ชื�อ-นั�มสำกุล :	 นายมวิน	ค่�มเคี�ยม
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 3	มิถ่นายน	พิ.ศ.	2490
ริะดับี่ก�ริศึึกษ� :	 ประถมศึกษาปีที�	4	
สำถ�บัี่นัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนบ้ัานตะโหมด	อำำาเภูอำตะโหมด	
	 	 จัังหวัิดพัิทล่ัง
ท่ี่�อย่่ื :	 บ้ัานเลัขที�	133	หมู�ที�	4	ตำาบัลัตะโหมด	
	 	 อำำาเภูอำตะโหมด	จัังหวัิดพัิทล่ัง	93160
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	3194	4981
เข้�ร่ิวัมโคริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พิ.ศ.	2558

Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ข้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

ปัจัจััยืควั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริของ Smart Farmer ต้นัแบี่บี่

 	 ใช้เครื�องบี่ดย่อยกิ�งไม้	 ใบี่ไม้	 เพืั�อลดการเผาในแปัลง	 โดยนำามาทำาปุั�ย
หมักใส่ต้นไม้ผลต่อไปั	สามารถลดต้นทุนการผลิต	และปัรับี่ปัรุงบี่ำารุงดินให้ด่ข่�น
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  	 เป็ันวิัทยากรถ่ายทอดควัามรู้
  	 ท่� ตั�งกลุ่มทุเร่ยนแปัลงใหญ่ตำาบี่ลตะโหมด	 เป็ันแปัลงเร่ยนรู้ 
ของสมาชิกกลุ่มแปัลงใหญ่ทุเร่ยน	
  	 เป็ันเครือข่ายศูนยเ์ร่ยนรู้การเพิั�มปัระสิทธิิภูาพัการผลิตสินค้าเกษตร	
(ศพัก.)	เครือข่าย
   เกษตรกรมาศ่กษาดูงาน	และนำากลับี่ไปัปัรับี่ใช้ในพืั�นท่�การเกษตรของตนเอง

เน้นทำำาการเกษต่รปัลอดภ่ย่ เพ่ืึ่อให้ผู้้บ้รโิภคิปัลอดพิึ่ษ 
 

ผู้้ผู้้ลิต่ปัลอดภ่ย่ และใส่ำใจในส่ิำงแวดล้อมี

ด้�นัก�ริบี่ริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	
  	 ม่การจััดผังแปัลง	 วัางผังการปัลูกพืัช	 โดยดูทิศทางลม	 ทิศทางนำ�า	 และทิศทางแสง	 ให้เหมาะสมสำาหรับี่พืัช	 
ม่การทำาทางระบี่ายนำ�าในแปัลง
  	 ม่การวัางแผนการผลิต	 แบ่ี่งพืั�นท่�ขุดสระนำ�า	 สำาหรับี่ใช้นำ�าตลอดปีัในพืั�นท่�ปัลูกไม้ผล	 จัำานวัน	 15	 ไร่	 
และม่ระบี่บี่ให้นำ�าแบี่บี่สปัริงเกอร์ทุกต้น
  	 ม่การตรวัจัสอบี่แปัลงอย่างสมำ�าเสมอ
  	 ม่การวััดปัริมาณควัามชื�นในดินให้ม่ควัามเหมาะสมสำาหรับี่ทุเร่ยนทุกระยะ
  	การจััดการศัตรูพืัช	ใช้วิัธ่ิการจััดการศัตรูพืัชแบี่บี่ผสมผสาน	(IPM)	
  	 เน้นการผลิตแบี่บี่เกษตรปัลอดภัูย	 ไม่ใช้สารเคม่	 และจััดกิจักรรมการเกษตรแต่ละกิจักรรมท่�เกื�อกูลกัน 
ไม่ทำาลายธิรรมชาติและสิ�งแวัดล้อม
  	 ทุเร่ยน	ม่การจัดข้อมูลวัันดอกบี่านทุกต้น	เพืั�อสามารถทราบี่วัันเก็บี่เก่�ยวัได้
   ทุเร่ยน	ม่การจััดการปัริมาณควัามชื�นในดินให้ม่ควัามเหมาะสมสำาหรับี่ทุเร่ยน	ทุกระยะ	ซ่ี�งใช้เทคนิคภููมิปััญญาชาวับ้ี่าน	 
โดยการให้นำ�า	และสังเกตโดยการนำาดินท่�ผ่านการให้นำ�าแล้วัมา	1	กำามือ	กำาให้แน่น	และคลายออก	เพืั�อสังเกตควัามชื�นของดิน	
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	: 
  	 ทุเร่ยน	โยงกิ�งทุกกิ�งเพืั�อป้ัองกันกิ�งหักจัากลม
  	 ม่การตัดแต่งกิ�ง	ตัดแต่งผล	แต่ละต้นให้เหมาะสม
  	หยุดการให้นำ�าก่อนเก็บี่เก่�ยวัปัระมาณ	1	เดือน
  	ผลผลิตไม้ผล	คัดตามขนาดและคุณภูาพั	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	:
  	จัำาหน่ายผลผลิตโดยตรงกับี่ผู้บี่ริโภูค	(ตลาดพืั�นบ้ี่าน	คนในชุมชน)	และม่พ่ัอค้ามารับี่ซืี�อท่�สวัน
  	 ม่การจััดทำาบัี่ญช่รายรับี่รายจ่ัาย

ก�ริแสำวังห�องค์ควั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัและก�ริเชื�อมโยืงเครืิอข่�ยื
   ม่การหาควัามรู้เพิั�มเติมอยู่เสมอ
   เป็ันปัราชญ์ชาวับ้ี่าน	ด้านการเกษตรและการจััดการศัตรูพืัช
   เป็ันวิัทยากรด้านไม้ผล	
   เป็ันท่�ปัร่กษาให้กับี่กลุ่มทุเร่ยนแปัลงใหญ่ตำาบี่ลตะโหมด

ก�ริขยื�ยืผลควั�มสำำ�เร็ิจัของตนัเองไปส่่ำชุมชนั

เจัตนั�ริมณ์์ในัก�ริปริะกอบี่อ�ช่พัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดน่ั�นั

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 การทัำาปุ�ยหมั่กน่ำ�า	เช่น่	จุัลิน่ทัรีย์อรุณุสวััสดิ�	จุัลิน่ทัรีย์สังเคราะห์แสง	
 	 การทัำาปุ�ยหมั่กแห้ง	เช่น่	ปุ�ยคอก	ปุ�ยหมั่กจัากเศษวััสดุ	ฟางข้าวั	ใบูไม้่
 	 การขยายพัิน่ธ์ุพืิช	เช่น่	การเก็บูเม่ล็ดพัิน่ธ์ุ	การทัาบูกิ�ง	การตอน่กิ�ง	
 	 การขยายพัิน่ธ์สัตว์ั	เช่น่	การผสม่หมู่ป่า	หมู่บู้าน่
 	 การเลี�ยงสัตว์ั	โดยวิัธีพืิ�น่บู้าน่ใช้หญ้้า	ผลไม้่	หยวักกล้วัย

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายชููศัักด์ิ์�	หาดิ์พรม
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 30	ส์ิงหาคม	พ.ศั.		2490
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาว์ิทยาศัาสิตร์มหาบััณฑ์ิต	ก์ตต์มศัักด์ิ์�
	 	 สิาขาพืชูศัาสิตร์
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยเทคโนโลัยีราชูมงคลัล้ัานนา	
	 	 ว์ิทยาเขตน่าน
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	210	หมู่ที�	9	ตำาบัลัเมืองจััง
	 	 อำาเภอภูเพียง	จัังหวัิดิ์น่าน	55000
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	8407	2590
Facebook		 :		ศูันย์การเรียนรู้	บ้ัานแสิงเทียน
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

148 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็น่ศูน่ย์การเรียน่รู้เพืิ�อถ่์ายทัอดองค์ควัาม่รู้	 ทัั�งด้าน่การเกษตร	
ประม่งและปศุสัตว์ั	จัน่เกิดลูกศิษย์ทีั�สาม่ารถ์น่ำาไปขยายผลต่อใน่พืิ�น่ทีั�ตน่เอง 
เป็น่จัำาน่วัน่ม่าก

มีีอาหารบรโิภค มีีรายได้้จุุนเจุอืครอบครวัเรอืน อย่�ร�วมีกัับ
ธรรมีชาติิอย�างยั�งยืน

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

 	 การปลูกพืิชหลากหลาย	เช่น่	ไม้่ผล	ข้าวั	ไม้่ยืน่ต้น่	ผักสวัน่ครัวั
 	 การวัางระบูบูน่ำ�า	เช่น่	ระบูบูท่ัอ	PVC	สปริงเกอร์
 	 การใช้พิลังงาน่ทัดแทัน่	เช่น่	พิลังงาน่แสงอาทิัตย์ใช้ป๊�ม่น่ำ�า
 	 การใช้เครื�องทุ่ัน่แรง	เช่น่	เครื�องหั�น่หยวัก	เครื�องน่วัดข้าวั

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในั
กริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ลดต้น่ทุัน่ด้าน่การผลิต	 ด้าน่ป๊จัจััยการผลิต	 เช่น่	 ปุ�ย	 พัิน่ธ์ุพืิช	 
สารกำาจััดศัตรูพืิช	ซ่ึ่�งเป็น่มิ่ตร	ต่อสุขภาพิและสิ�งแวัดล้อม่
  เพิิ�ม่ปริม่าณุการผลิตอาหารสัตว์ั	ให้เพีิยงพิอต่อจัำาน่วัน่การเลี�ยงสัตว์ัทีั�เพิิ�ม่	ลดเวัลาทัำางาน่	ลดต้น่ทุัน่ค่าพิลังงาน่

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	มี่กิจักรรม่ทัางการเกษตรทีั�หลากหลายทัั�งพืิช	สัตว์ั	ประม่ง	แม่ลง	รูปแบูบูการผลิตพืิช
เป็น่แบูบูผสม่ผสาน่	ไม่่พ่ิ�งพิาสารเคมี่ทีั�เป็น่อัน่ตราย	เน้่น่การพ่ิ�งพิาตน่เอง	ใช้จุัลิน่ทัรียที์ั�เป็น่ประโยชน์่	เพืิ�อเพิิ�ม่คุณุภาพิ
และปริม่าณุของผลผลิต
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	มี่การจัำาหน่่ายทัั�งผลิตภัณุฑ์์สดและแปรรูป
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: มี่การขายสิน่ค้าเกษตรผ่าน่ช่องทัางออน่ไลน์่	เช่น่	Facebook	Line

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 สมั่ครใจัเข้ารับูการอบูรม่จัากแหล่งเรียน่รู้ต่างๆ	 ด้าน่การเกษตร	 เปิดใจัรับูควัาม่รู้ใหม่่ๆ	 เพืิ�อปรับูปรุง	 พัิฒน่า	
สร้างเครือข่ายทัั�งใน่อำาเภอ	และต่างอำาเภอด้าน่การเกษตร	ประม่ง	และปศุสัตว์ั
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จัังหวััดพิัษณุโลก

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การปลูกข้าวัด้วัยระบูบูเกษตรอิน่ทัรีย์	มี่การควับูคุม่คุณุภาพิตั�งแต่สม่าชิก	แปลงน่า	และการแปรรูป 

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 มี่การใช้เครื�องจัักรใน่กระบูวัน่การผลิต	เพืิ�อลดต้น่ทุัน่และเวัลา	ทัำาให้สะดวักใน่การทัำางาน่และใช้แรงงาน่น้่อยลง	 

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นางสิาวิส์ิร์มณี	มณีท่าโพธ์ิ์�
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 14	กุมภาพันธ์ิ์	พ.ศั.	2529
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ประกาศันียบััตรว์ิชูาชีูพชัู�นสูิง	(ปวิสิ.)
	 	 สิาขาเทคโนโลัยีสิารสินเทศัแลัะการสืิ�อสิาร
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 ว์ิทยาลััยอาชีูวิศึักษาพ์ษณุโลัก
ท่ี่�อย่่ : เลัขที�	58	หมู่ที�	8	ตำาบัลัท่าตาลั	
	 	 อำาเภอบัางกระทุ่ม	จัังหวัิดิ์พ์ษณุโลัก	65110
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 06	2025	7474,	09	3139	9385
E- mail 	 :		Sirimanee.beer28@gmail.com
ID Line 	 :		Siririce	
Facebook		 :		ส์ิร์มณี	มณีท่าโพธ์ิ์�	ข้าวิไรซ์์เบัอรี�	
Facebook Fanpage : ส์ิร์มณีไรซ์์	SirimaneeRice,	ข้าวิปลัอดิ์สิารจัากชูาวินา	มีโปรส่ิงฟรี
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

ต้น่ทุัน่การผลิตข้าวัต่อไร่	 น่าตน่เอง	 เฉลี�ยไร่ละ	 3,000	 -	 3,150	 บูาทั	 
น่าเช่า	 เฉลี�ยไร่ละ	4,000	-	4,150	บูาทั	ผลผลิต	500	-	800	 กิโลกรัม่ต่อไร่	 
รายได้	 5,000	 -	 8,000	 บูาทัต่อไร่	 กำาไร	 2,000	 -	 4,000	 บูาทัต่อไร่	 ทัั�งนี่�	 
ต้น่ทุัน่การผลิตม่ากน้่อยข่�น่อยู่กับูราคาป๊จัจััยทัางการตลาด	ณุ	ป๊จัจุับัูน่

150 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 มี่การเพิิ�ม่จัำาน่วัน่สม่าชิกการผลิตข้าวั	ให้หลากหลายตาม่ควัาม่ต้องการของลูกค้า	
 	 มี่การเชื�อม่โยงตลาดใน่ชุม่ชน่	และเครือข่าย	Young	Smart	Farmer	เช่น่	รวับูรวัม่สิน่ค้าเกษตรทีั�สาม่ารถ์
ทัำาตลาดได้	ม่าขายใน่ช่องทัางออน่ไลน์่	เป็น่การส่งเสริม่	สนั่บูสนุ่น่	ให้ทุักคน่มี่รายได้ร่วัม่กัน่	
  ลงมื่อปฏิิบัูติ	 เพืิ�อเป็น่ตัวัอย่างให้ดู	 ให้เห็น่จัริง	 ว่ัาสิน่ค้าใน่ชุม่ชน่	 คือ	อาหารปลอดภัยทีั�เราสาม่ารถ์สร้างรายได้ 
เสริม่ได้	หลังจัากทีั�เรามี่รายได้หลักจัากการทัำาน่า	เป็น่การสร้างควัาม่สุข	รอยยิ�ม่	และภูมิ่ใจัการอาชีพิเกษตรกรม่ากข่�น่

“อาชีพเกัษติรเป็็นอาชีพของครอบครวั เป็็นอาชีพทีี่�ภาคภ่มิีใจุ  
เพราะพ�อแมี�สามีารถส�งลู่กัหลูานเรยีนจุนจุบไมี�น้อยหน้าใคร 

 ถึงจุะเป็็นอาชีพทีี่�มีีรายได้้ไมี�มีากัแติ�สําหรับเราซึึ่�งเป็็นลู่กัชาวนา 
 มีีความีคิด้ทีี่�อยากัพัฒนาอาชีพของพ�อแมี�ให้สามีารถมีีที่างเลืูอกั
 ของตินเองได้้ ไมี�ต้ิองรอราคาติลูาด้ ไมี�ต้ิองรอ้งขอ ให้สามีารถ
 พึ�งพาตินเอง แลูะสามีารถนําพาพี�น้อง ครอบครวัเกัษติรกัรให้มีีที่าง 

ทีี่�ดี้กัว�าไป็ด้้วยกััน เดิ้นไป็ขา้งหน้าด้้วยกััน ทํี่านาหรอืทํี่าอาชีพเกัษติร
แบบมีีความีสุขเป้็าหมีายส่งสุด้ของเราคือ ลู่กัหลูานได้้เรยีนจุบ 
แลูะกัลัูบมีาพัฒนาบา้นเกิัด้ ได้้อย่�กัับครอบครวัด่้แลูครอบครวั 

 ทํี่าให้สถาบันครอบครวัอบอุ�น พ�อแมี�ไมี�ต้ิองรอลู่กักัลัูบบ้าน ลู่กัไมี�ต้ิอง
คิด้ถึงพ�อแมี�เมืี�อไป็ทํี่างานไกัลูบา้น มีีอาหารป็ลูอด้ภัยสุขภาพดี้”

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	ปลูกปอเทืัองไถ์กลบูบูำารุงดิน่	ใส่มู่ลสัตว์ัไถ์กลบู
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 น่ำาเครื�องจัักรม่าใช้กระบูวัน่การผลิต 
จัน่ถ่์งกระบูวัน่การเก็บูเกี�ยวั
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : รับูผลผลิตทัั�งหม่ดของสม่าชิก	 น่ำาม่า
แปรรูป	ขายผ่าน่ช่องทัางออน่ไลน์่

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยง
เคุรืิอข่้�ย
	 “ศ่กษาด้าน่การพัิฒน่าผลิตภัณุฑ์์ข้าวั	การตลาด	จัากอิน่เตอร์เน็่ต	สื�อ
โซึ่เชียลต่างๆ	หน่่วัยงาน่ราชการ	 ผู้รู้ใน่ชุม่ชม่	และเครือข่าย	Young	Smart	
Farmer”

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดแม่ฮ่่องสำอนั

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การทัำาการเกษตรแบูบูผสม่ผสาน่	 ตาม่แน่วัทัางเกษตรทัฤษฎีีใหม่่	 ซ่ึ่�งเป็น่การจััดการระบูบูของกิจักรรม่การผลิตใน่ไร่น่า	 ไม่่ว่ัาจัะเป็น่	 
พืิช	 สัตว์ั	 ประม่งต่างๆ	 ให้มี่การผสม่ผสาน่เกิดข่�น่อย่างต่อเนื่�องและเกื�อกูลกัน่ใน่การผลิตซ่ึ่�งกัน่และกัน่	 โดยเราก็จัะต้องใช้ทัรัพิยากรทีั�มี่อยู่ใน่ไร่นั่�น่ 
ให้เกิดประโยชน่สู์งสุด	ไม่่ว่ัาจัะเปน็่	ดิน่	น่ำ�า	แสงแดด	จัะตอ้งทัำาใหเ้กิดประโยชน่แ์ละเหม่าะสม่ใหไ้ด้ม่ากทีั�สุดเท่ัาทีั�จัะทัำาได	้โดยมี่การผลติพืิชใน่รปูแบูบู 
ของการทัำาเกษตรอนิ่ทัรีย	์ซ่ึ่�งมี่การบูริหารจััดการเรื�องของการปอ้งกัน่โรคและแม่ลงโดยเน่น้่การน่ำาสมุ่น่ไพิรทีั�มี่ใน่พืิ�น่ทีั�ม่าใช้ประโยชน์่	เช่น่	น่ำ�ายางกล้วัย	
ยาสูบู	สะเดา	เป็น่ต้น่	หรือน่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่	เชื�อราบิูวัเวัอร์เรีย	เชื�อราไตรโคเดอร์ม่่า	เป็น่หลักใน่การดูแลพืิชต่างๆ	และเน้่น่การบูริหารจััดการเกี�ยวักับูของเหลือ
ใช้ใน่แปลง	(Zero	Waste)	เช่น่	การน่ำาเศษพืิชผักผลไม้่สดม่าทัำาน่ำ�าหมั่กชีวัภาพิม่าใช้ภายใน่ฟาร์ม่	เป็น่การทัำาการเกษตรทีั�ไม่่ได้ใช้ปุ�ยเคมี่หรือสารเคมี่ 
ใน่การทัำาการเกษตรทุักกิจักรรม่	 แต่เป็น่การน่ำาเอาทัรัพิยากรธรรม่ชาติเข้าม่าปรับูใช้ให้เกิดประโยชน์่ได้ม่ากทีั�สุด	 และจัะไม่่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 
สภาพิแวัดล้อม่	ทัำาให้ไม่่เกิดอัน่ตรายต่อเกษตรกรและผู้บูริโภค	เป็น่ระบูบูการเกษตรทีั�มี่ควัาม่ยั�งยืน่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 1)	 การทัำาปุ�ยหมั่กอิน่ทัรีย์	 สูตรวิัศวักรรม่แม่่โจ้ั	 1	 ใช้เอง	 โดยใช้เศษวััสดุทีั�มี่ใน่ชุม่ชน่	 เช่น่	 ฟางข้าวั	 กากถั์�วัเหลือง	 กากข้าวัโพิด	 หญ้้า	 
หรือผักสด	 ทีั�เราเหลือใช้ทุักวััน่	 และขี�วััวั	 ซ่ึ่�งหากเราเลี�ยงวััวั	 ก็ไม่่ต้องจััดซืึ่�อ	 แต่หากไม่่เพีิยงพิอก็สาม่ารถ์หาซืึ่�อได้ภายใน่หมู่่บู้าน่และชุม่ชน่ใกล้เคียง	 
ซ่ึ่�งการทัำาปุ�ยหมั่กอิน่ทัรีย์ใช้เอง	 น่อกจัากจัะลดต้น่ทุัน่การผลิตใน่การเกษตรแล้วั	 ยังส่งผลให้ดิน่ดี	 มี่ควัาม่อุดม่สม่บููรณ์ุ	 ไม่่มี่สารตกค้างใน่พืิชผล 
ทีั�เราใช้ใน่การบูริโภค	หากเหลือใช้ยังสาม่ารถ์จัำาหน่่าย	 จ่ัายแจัก	 ให้กับูเกษตรกรทีั�มี่ควัาม่ต้องการ	 เป็น่การสร้างรายได้	 และสร้างเครือข่ายของการ 
ทัำาเกษตรอิน่ทัรีย์อีกด้วัย
	 2)	การทัำาปศุสัตว์ัแบูบูอิน่ทัรีย์ภายใน่สวัน่	มี่การลดต้น่ทุัน่การผลิต	เช่น่	การใช้ประโยชน์่จัากของเหลือใช้ใน่ฟาร์ม่	มู่ลสัตว์ั	น่ำาม่าเป็น่วััตถุ์ดิบู
ใน่การทัำาปุ�ยหมั่ก	เพืิ�อน่ำาม่าใช้เป็น่ปุ�ยภายใน่ฟาร์ม่	น่ำามู่ลสัตว์ัม่าทัำาเป็น่พิลังงาน่ทัดแทัน่ไบูโอแก๊ส

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายประยูร	ปิมปา	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 26	เมษายน	พ.ศั.	2516
ริะดับก�ริศึึกษ� : ปร์ญญาตรี	บัร์หารธุิ์รก์จับััณฑ์ิต	สิาขา	การจััดิ์การ
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยราชูภัฏเชีูยงใหม่
ท่ี่�อย่่ :	 บ้ัานท่าปาย	เลัขที�	56	หมู่ที�	3	ตำาบัลัแม่ฮีี้�	
	 	 อำาเภอปาย	จัังหวัิดิ์แม่ฮ่ี้องสิอน	58130
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	2414	9969
E- mail 	 :		zuribrandakira@gmail.com
ID Line 	 :		prayoon-pai
Facebook		 :		สิะพานประวัิต์ศัาสิตร์บ้ัานท่าปาย
Facebook Fanpage	:	บ้ัานสิวินอค์ราห์	เกษตรตามรอยพ่อ
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563	

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

152 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 น่ายประยูร	ปิม่ปา	ได้น้่อม่น่ำาเอาระบูบูเศรษฐกิจัพิอเพีิยง	เผยแพิร่	และทัำาเป็น่ตัวัอยา่งให้กับู 
ชาวับู้าน่ให้เห็น่เป็น่รูปธรรม่	โดยการปลูกพืิชผักสวัน่ครัวั	ผลไม้่	โดยเน้่น่เพืิ�อการบูริโภคใน่ครัวัเรือน่	 
หากเหลือก็จัำาหน่่าย	จ่ัาย	แจัก	ให้กับูชาวับู้าน่ใน่หมู่่บู้าน่	แลกเปลี�ยน่และพ่ิ�งพิาอาศัยกัน่ใน่ชุม่ชน่	
และเน้่น่การลดใช้สารเคมี่ทีั�ใช้ใน่การเกษตร	โดยใน่ปี	2558	เพืิ�อให้การน่ำาระบูบูเศรษฐกิจัพิอเพีิยง 
ม่าใช้ใน่การเกษตรเป็น่รูปธรรม่ม่ากยิ�งข่�น่	จ่ังได้แบู่งจััดสรรพืิ�น่ทีั�	ประม่าณุ	5	ไร่	เพืิ�อทัำาการเกษตรทัฤษฎีีใหม่่ 
ตาม่แน่วัพิระราชดำาริ	 ดำาเนิ่น่การจััดการทัรัพิยากรระดับูไร่น่าคือทีั�ดิน่และน่ำ�าเพืิ�อการเกษตร 
ใน่ทีั�ดิน่ขน่าดเล็กให้เกิดประโยชน่์สูงสุด	 ใน่น่าม่	 “บู้าน่สวัน่อคิราห์	 เกษตรตาม่รอยพ่ิอ”	 โดยมี่ 
เป้าหม่ายเป็น่การทัำาเกษตรอิน่ทัรียแ์บูบูทัั�งแปลง	และทุักกิจักรรม่ไม่่ว่ัาจัะเป็น่การปลูกพืิช	ไม้่ยนื่ต้น่	 
ปศุสัตว์ั	และด้าน่ประม่ง	จัน่เป็น่แหล่งเรียน่รู้ด้าน่ต่างๆ	ให้เกษตรกรและผู้ทีั�สน่ใจัได้เข้าม่าศ่กษาดูงาน่

 ในทุี่กัๆ อาชีพสิ�งทีี่�ควรมีี คือ ความีซืึ่�อสัติย์ ความีเพียร อด้ที่นติ�ออุป็สรรคแลูะปั็ญหา แลูะใช้สติิปั็ญญาในกัารดํ้าเนินชีวิติ แติ�กัาร
 ทํี่าอาชีพเกัษติรน้ัน สิ�งทีี่�ต้ิองมีีเพิ�มีเติิมี คือ ความีรบัผิดิ้ชอบติ�อผ่ิบ้รโิภค ติ�อสิ�งแวด้ลู้อมี จุงึต้ัิงเป้็าหมีายทีี่�แน�วแน�ของเรา คือ กัารทํี่าเกัษติร

 
แบบอินที่รย์ี ถึงแม้ีจุะทํี่าได้้ยากัเพราะต้ิองเจุอกัับปั็ญหารอบด้้าน เช�น กัารรบกัวนจุากัโรคแลูะแมีลูง กัารหาแนวที่างป้็องกัันสารพิษ

 แลูะสารเคมีีจุากัแป็ลูงขา้งเคียง แติ�ก็ัสามีารถบรหิารจุดั้กัารให้สําเรจ็ุได้้เพื�อให้บรรลุูเป้็าหมีาย คือ กัารผิลิูติต้ิองไมี�กั�อให้เกิัด้ผิลูเสียติ�อ

 
สภาพแวด้ลู้อมี ทํี่าให้ไมี�เกิัด้อันติรายติ�อเกัษติรกัรแลูะผ่ิบ้รโิภค จุนได้้รบักัารรบัรอง Organic Thailand มีาติรฐานเกัษติรอินที่รย์ี มีกัษ.9000 

เลู�มี 1-2552 รหัสรับรอง TAS : กัษ 03-9000-58-990-055002 ซึึ่�งนับเป็็นความีภาคภ่มิีใจุท้ัี่งของตินเองแลูะครอบครวั ทีี่�เป็็น 
แป็ลูงเกัษติรอินที่รย์ีทีี่�ได้้รบักัารรบัรองแป็ลูงแรกัของแมี�ฮ่�องสอน แลูะยังเป็็นแป็ลูงต้ินแบบกัารผิลิูติพืชอินที่รย์ีของแมี�ฮ่�องสอน

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	
   การวัางแผน่จััดการ	เริ�ม่ตั�งแต่การวัางแผน่ป้องกัน่สารพิิษจัากภายน่อก	ทัั�งทัางน่ำ�าและทัางอากาศ	การป้องกัน่ทัางน่ำ�าโดยขุดคูคลองไส้ไก่รอบูแปลง	 
การป้องกัน่ทัางอากาศโดยปลกูพืิชกัน่ชน่	ทัั�งไม้่ทัรงสงู	ทัรงสงูปาน่กลางตน้่เตี�ย	บูน่คัน่ดิน่คลองไสไ้ก่	การวัางแผน่ปอ้งกัน่ภายใน่จััดระบูบูการระบูายน่ำ�า	 
การเก็บูรักษาเครื�องมื่อ	 อุปกรณ์ุ	 และการเข้าออกไร่น่า	 การวัางแผน่ระบูบูการปลูกพืิช	 เลือกฤดูปลูกทีั�เหม่าะสม่ใช้พัิน่ธ์ุพืิชทีั�ต้าน่ทัาน่โรค-แม่ลง	 
พืิชบูำารุงดิน่	พืิชไล่แม่ลง
  	 การเลือกพัิน่ธ์ุปลูก	 คำาน่่งถ่์งสภาพิดิน่	 สภาพิภูมิ่อากาศ	 ควัาม่ต้าน่ทัาน่ต่อ	 โรค-แม่ลง	 และวััชพิืช	 ควัาม่หลากหลายของชน่ิดพืิช 
ใน่แปลง	ไม่่ใช้พืิชจีัเอ็ม่โอ	(พืิชทีั�ม่าจัาการตดัต่อสารพัิน่ธุกรรม่)	เป็น่เม่ล็ดพัิน่ธ์ุพืิชทีั�ม่าจัาการปลกูแบูบูอิน่ทัรีย	์หากไม่่ใช่ม่าจัากแหลง่ปลูกแบูบูอิน่ทัรีย์	 
ต้องมี่การบูำาบัูดและล้างสารเคมี่ก่อน่น่ำาม่าปลูก
  	 การปรับูปรุงบูำารุงดิน่	“เลี�ยงดิน่ให้ดิน่เลี�ยงพืิช”	มี่การปรับูค่าควัาม่เป็น่กรดของดิน่	มี่การไถ์กลบูก่อน่ปลูกพืิช	และใช้ปุ�ยหมั่กอิน่ทัรีย์	 
สูตรวิัศวักรรม่แม่่โจ้ั	 1	 เพืิ�อปรับูโครงสร้างดิน่	 และให้ธาตุอาหารแก่พืิช	 บูำารุงดิน่และพืิช	 การป้องกัน่กำาจััดศัตรูพืิช	 โดยใช้สมุ่น่ไพิรและสารชีวัภัณุฑ์์
กำาจััดศัตรูพืิช	 แทัน่การใช้ยาเคม่ีกำาจััดศัตรูพืิช	 รักษาควัาม่หลากหลายทัางชีวัภาพิ	 โดยการรักษาไว้ัซ่ึ่�งพัิน่ธ์ุพืิช	 หรือสัตว์ั	 สิ�งทีั�มี่ชีวิัตทุักชนิ่ดทีั�มี่อยู่ 
ใน่ท้ัองถิ์�น่,	ไม่่มี่การเผาใน่พืิ�น่ทีั�	ซ่ึ่�งเป็น่การทัำาลายจุัลิน่ทัรีย์ทีั�มี่ประโยชน์่ต่อดิน่และพืิช
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	เนื่�องจัากภายใน่แปลงพืิ�น่ทีั�	2	ไร่	มี่การปลูกพืิชแบูบูหลากหลาย	เป็น่เกษตรแบูบูผสม่ผสาน่	แต่ละชนิ่ดจัะมี่จัำาน่วัน่
ไม่่ม่าก	 มี่การวัางแผน่การปลูกพืิชแต่ละชนิ่ดทีั�สาม่ารถ์ให้ผลผลิตได้ภายใน่เวัลาหน่่�งปี	 เช่น่	 กล้วัยหอม่ทัอง	 ไผ่กิม่ซุึ่ง	 ผักชะอม่	 เป็น่ต้น่	 รวัม่ถ่์งการ 
เลือกปลูกชนิ่ดทีั�สาม่ารถ์น่ำาม่าแปรรูปเป็น่ผลิตภัณุฑ์์ทีั�สาม่ารถ์เพิิ�ม่มู่ลค่าสิน่ค้าได้	 เช่น่	 ตะไคร้หอม่	 ม่ะกรูด	 ซ่ึ่�งได้น่ำาม่าแปรรูปเป็น่สเปรย์สมุ่น่ไพิร 
ไล่ยุง	หรือผักเชียงดา	ทีั�น่ำาม่าแปรรูปเป็น่ชาผักเชียงดา	เป็น่ต้น่	อีกทัั�งมี่การปลูกพืิชผักสวัน่ครัวั	เพืิ�อการบูริโภคใน่ครัวัเรือน่ได้ทัั�งปี	เป็น่การลดรายจ่ัาย
ใน่ครัวัเรือน่	สาม่ารถ์สร้างรายได้เสริม่อีกทัางหน่่�ง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	:	ผลผลิตทัางการเกษตร	จัะเน้่น่การผลิตให้เพีิยงพิอต่อการบูริโภคภายใน่ครัวัเรือน่ก่อน่	เหลือแล้วัค่อยจัำาหน่่าย
	 โดยจัำาหน่่ายให้กับูชุม่ชน่	 และกลุ่ม่ลูกค้าเฉพิาะทีั�รักสุขภาพิ	 ส่วัน่การแปรรูปผลผลิตทัางการเกษตร	 ม่ีการผลิตจัำาหน่่ายแบูบูปลีก	 และรับูผลิต 
ใน่น่าม่แบูรน่ด์ตาม่คำาสั�งผลิตของลูกค้า	จัำาหน่่ายแบูบูออฟไลน์่	และออน่ไลน์่ไม่่ว่ัาจัะเป็น่	Facebook	Line	Shoppee

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 การดำาเนิ่น่กิจักรรม่เพืิ�อให้เกิดควัาม่สำาเร็จันั่�น่	ต้องอาศัยการทัำางาน่เปน็่ทีัม่	มี่การติดต่อประสาน่งาน่กบัูภาคหีลายภาคสว่ัน่	ทัั�งภาคประชาชน่	
องค์กร	และส่วัน่ราชการ	ร่วัม่ขับูเคลื�อน่การดำาเนิ่น่กิจักรรม่ทัั�งใน่ระดับูอำาเภอ	และระดับูจัังหวััด	จัน่ถ่์งใน่ระดับูกรม่และกระทัรวัง

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

153Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 6



จัังหวััดสุำโข้ทัี่ย

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 กิจักรรม่ใน่ไร่น่าสวัน่ผสม่เน้่น่กิจักรรม่แบูบูธรรม่ชาติ	ลดการใช้สารเคมี่ให้น้่อยทีั�สุด	เช่น่	การใช้ปุ�ยอิน่ทัรียใ์น่น่าข้าวัและการใช้ปุ�ยชีวัภาพิ	 
และสารชีวัภัณุฑ์์ใน่พืิชผักและไม้่ผล	การทัำาน่ำ�าหมั่กชีวัภาพิจัากมู่ลไส้เดือน่	 ซ่ึ่�งเป็น่น่ำ�าทีั�ได้จัากกระบูวัน่การการผลิตปุ�ยหมั่กมู่ลไส้เดือน่ดิน่	 ซ่ึ่�งเป็น่น่ำ�า 
ทีั�ได้จัากการเน่่าสลายของเศษอิน่ทัรีวััตถุ์ทีั�ใช้เป็น่อาหารของไส้เดือน่ดิน่	 ประกอบูกับูการวัางแผน่การผลิตโดยการประยุกต์ใช้แผน่การผลิต 
รายบุูคคล	(IFPP	:	Individual	Farm	Production	Plan)	ทัั�งรายเดี�ยวัและรายกลุ่ม่	ม่าใช้ใน่การประกอบูการตัดสิน่ใจัใน่การวัางผลิต	เพืิ�อให้มี่ควัาม่
สอดคล้องกัน่ทัั�งทัางด้าน่พืิ�น่ทีั�	คน่	และสิน่ค้า
 	 น่วััตกรรม่เครื�องลอกหน่งักบู	โดยน่ายสุทิัน่	ทัองเอม็่	ร่วัม่มื่อกับูม่หาวัทิัยาลัยน่เรศวัร	จัังหวััดพิิษณุุโลก	คดิค้น่น่วััตกรรม่เครื�องลอกหน่งักบู	 
เพืิ�อทัำาให้การลอกหนั่งทัำาได้ง่ายและสะดวักม่ากยิ�งข่�น่	ใน่กระบูวัน่การแปรรูปกบูเพืิ�อให้ได้เนื่�อกบูทีั�มี่ควัาม่ขาวัสะอาด	เนื่�องยอดการสั�งซืึ่�อผลิตภัณุฑ์์
จัากเนื่�อกบูมี่ยอดเพิิ�ม่ข่�น่และกระบูวัน่การใน่การลอกหนั่งกบูมี่ควัาม่ยุง่ยากใช้เวัลาน่าน่และใช้แรงงาน่เป็น่จัำาน่วัน่ม่ากทัำาให้ปริม่าณุการผลิตไม่่สอดคล้อง
กับูควัาม่ต้องการของผู้บูริโภค	จ่ังได้ร่วัม่กับูม่หาวิัทัยาลัยน่เรศวัรคิดค้น่น่วััตกรรม่เครื�องลอกหนั่งกบู

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ทัดลองน่ำาน่ำ�าทีั�อยู่ใน่ต้น่ไผ่ออกม่า	 โดยการใช้สว่ัาน่เจัาะลงใต้ปล้องหรือใต้ข้อต่อ	 จัากนั่�น่จ่ังใช้หลอดกาแฟเสียบูเข้าไปปล่อยทิั�งไว้ั	 
3	-	4	ชั�วัโม่งก็จัะมี่น่ำ�าไหลออกม่าจัากต้น่ไผ่	ต้น่ละประม่าณุ	1.5	–	2	ลิตร	ทัำาให้ได้น่ำ�าไผ่บูริสุทัธิ�	น่ำาม่าบูรรจุัใส่ขวัด
 	 การทัำาชายอดไผ่	 เป็น่การน่ำายอดของไผ่ม่าแปรรูปเพืิ�อเพิิ�ม่มู่ลค่า	 โดยการน่ำายอดไผ่ซึ่างหม่่น่ม่าหั�น่	 และน่ำาไปผ่าน่กระบูวัน่การ 
และวิัธีการต่างๆ	 เพืิ�อให้ได้ชายอดไผ่ทีั�มี่ควัาม่หอม่	 สาม่ารถ์น่ำาม่าจัำาหน่่ายได้ทัั�งใน่รูปแบูบูของชายอดไผ่	 และน่ำ�าชายอดไผ่	 สาม่ารถ์จัำาหน่่ายได้ 
และมี่ราคาทีั�ดี
 	 ใช้เครื�องลอกหนั่งกบูทัำาให้ประหยัดเวัลาและทัำาได้ทีัละม่ากๆ	
 	 การใช้วังจัรการบูำาบัูดน่ำ�าเสียให้เกิดประโยชน์่สูงสุดและเกื�อกูลกัน่	น่ำ�าเสียจัากบู่อกบู	บู่อปลา	โดยการปล่อยเข้าแปลงปลูกไผ่	ประโยชน์่
จัากกระบูวัน่การกำาจััดของเสียทีั�ได้จัากน่ำ�าบู่อกบู	 บู่อปลา	 ปล่อยลงแปลงปลูกไผ่	 แล้วัใส่มู่ลไก่	 มู่ลน่กกระทัา	 น่ำาฟางจัากน่าข้าวัไปปิดทัับู	 เพืิ�อเป็น่ 
ปุ�ยหมั่กให้กับูแปลงปลูกไผ่	เกิดเป็น่หน่่อไผ่สร้างรายได้จัากการขายกิ�งพัิน่ธ์ุ	ยอดไผ่น่ำาม่าแปรรูปเป็น่หน่่อไม้่	และสกัดน่ำ�าไผ่จัากลำาต้น่

ด้�นัเกษตริผสำมผสำ�นั 

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายสุิท์น	ทองเอ็ม	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 1	มกราคม	พ.ศั.	2520
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาโท	สิาขารัฐประศัาสินศัาสิตรมหาบััณฑ์ิต
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยพ์ษณุโลัก
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	65	หมู่ที�	3	ตำาบัลัป่าแฝก	
	 	 อำาเภอกงไกรลัาศั	จัังหวัิดิ์สุิโขทัย	64170
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	6917	7052
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เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2561

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

154 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เป็น่วิัทัยากรด้าน่การเกษตร	 มี่ฐาน่การเรียน่รู้ไร่น่าสวัน่ผสม่ให้กับูเครือข่าย	 ขององค์การบูริหารส่วัน่ตำาบูลป่าแฝก	 เพืิ�อเป็น่จุัดสาธิต 
ไร่น่าสวัน่ผสม่ให้กับูผู้ม่าศ่กษาดูงาน่	ได้เข้าม่าศ่กษาเรียน่รู้
 	 ให้ควัาม่ร่วัม่มื่อกับูหน่่วัยงาน่ราชการ	และองค์กรปกครองส่วัน่ท้ัองถิ์�น่ใน่ทุักๆ	ด้าน่
 	 เป็น่ตัวัอย่างแก่เกษตรกรใน่พืิ�น่ทีั�ใน่เขตตำาบูลป่าแฝก	 รวัม่ทัั�งเป็น่ผู้น่ำาใน่การขยายผลไปสู่เกษตรกรใกล้เคียง	 เป็น่แหล่งศ่กษาดูงาน่	 
และเรียน่รู้ด้าน่การเกษตรไร่น่าสวัน่ผสม่	เกษตรอิน่ทัรีย์	เกษตรทัฤษฎีีใหม่่	และเศรษฐกิจัพิอเพีิยง	มี่ผู้ม่าศ่กษาดูงาน่ระดับูจัังหวััด
 	 สาม่ารถ์เป็น่ผู้ประสาน่งาน่กับูส่วัน่ราชการต่างๆ	ได้เป็น่อย่างดี
 	 สาม่ารถ์ถ่์ายทัอดควัาม่รู้ให้ผู้ทีั�สน่ใจัได้เป็น่อย่างดี
 	 มี่ส่วัน่ร่วัม่ใน่การพัิฒน่าหมู่่บู้าน่	ท้ัองถิ์�น่และสถ์าน่ทีั�สาธารณุะประโยชน์่ต่างๆ	
 	 มี่การสร้างเครือข่ายกิจักรรม่การทัำาไร่น่าสวัน่ผสม่ทัั�งใน่และต่างจัังหวััด	 เช่น่	 เครือข่ายผู้เลี�ยงไก่สวัยงาม่	 เครือข่ายผู้ปลูกไผ่	 เครือข่าย 
ผู้เลี�ยงกบู	เครือข่ายผักปลอดสารพิิษ	ฯลฯ
 	 มี่ส่วัน่ร่วัม่ใน่การจััดตั�งกลุ่ม่อาชีพิสำาหรับูคน่ใน่ชุม่ชน่	 ได้แก่	 กลุ่ม่พัิฒน่าอาชีพิตาม่แน่วัเศรษฐกิจัพิอเพีิยง	 กลุ่ม่เกษตรกรปลูกผัก 
ปลอดภัยฯ	เป็น่ต้น่
 	 พัิฒน่าพืิ�น่ทีั�ให้เป็น่แหล่งท่ัองเทีั�ยวัเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้แก่คน่ใน่ชุม่ชน่

 อาชีพเกัษติรกัรรมี เป็็นอาชีพของบรรพบุรุษ เนื�องจุากัพ�อ แมี�แลูะญาติิพี�น้อง
ส�วนใหญ�ป็ระกัอบอาชีพด้้านกัารเกัษติร ป็ระกัอบกัับมีีใจุรกััในกัารเกัษติร 

 อยากัป็ลู่กัผิกััป็ลูอด้สารพิษ ไว้บรโิภคเอง เหลืูอจุากัแบ�งปั็นให้เพื�อนบา้นก็ัแบ�งจุาํหน�าย 
นายสุทิี่น ที่องเอ็มี จุงึได้้เริ�มีทํี่าอาชีพเกัษติรกัรรมีมีาโด้ยติลูอด้ ต้ัิงแติ�ยังศึึกัษาอย่� ก็ัได้้ช�วยครอบครวัดํ้าเนินกิัจุกัรรมีไร�นาสวนผิสมีมีาอย�างติ�อเนื�อง 

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 มี่การปรับูพืิ�น่ทีั�ให้เหม่าะสม่ต่อการปลูกพืิช	 และทัำากิจักรรม่ต่างๆ	 ภายใน่พืิ�น่ทีั�เพืิ�อให้เกิดประสิทัธิภาพิสูงสุด	 
ทัั�งข้าวั	 พืิช	 สัตว์ั	 และประม่ง	 และม่ีการขุดบู่อสำาหรับูทัำาการกักเก็บูน่ำ�าเพืิ�อให้เพีิยงพิอต่อการทัำาการเกษตรตลอดทัั�งปี	 แบู่งพืิ�น่ทีั�ทัำาการเกษตร 
และทีั�อยู่อาศัย	ดังนี่�	ทัำาน่า	20	ไร่	สระน่ำ�า	2	ไร่	กิจักรรม่ปลูกพืิช	เลี�ยงสัตว์ั	7	ไร่	และทีั�อยู่อาศัย	2	ไร่
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	การใช้แผน่การผลติรายบุูคคล	(IFPP)	ม่าเปน็่กรอบูใน่การออกแบูบูและการวัางแผน่การผลติใน่การปลกูพืิชและทัำา
กิจักรรม่ต่าง	ๆ	ให้สาม่ารถ์สร้างรายได้หมุ่น่เวีัยน่ตลอดทัั�งปี	และมี่ควัาม่สอดคล้องกับูทัรัพิยากรทีั�มี่อยู่ใน่พืิ�น่ทีั�เพืิ�อให้การผลิตเกิดประสิทัธิภาพิสูงสุด
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : มี่การเชื�อม่โยงเครือข่ายสร้างเป็น่แหล่งท่ัองเทีั�ยวัเชิงเกษตร	 บู้าน่จ่ัาก้อง	 ทัำาให้มี่นั่กท่ัองเทีั�ยวัเข้าม่าเยี�ยม่ชม่ 
เลือกซืึ่�อสิน่ค้า	 เป็น่การสร้างรายได้ให้แก่ตน่เองและคน่ใน่ชุม่ชน่	 โดยคน่ใน่หมู่่บู้าน่ก็ม่ีรายได้จัากการได้ขายผลผลิตสด	 และผลิตภัณุฑ์์แปรรูป	 
อีกทัั�งยังทัำาให้เกิดการประชาสัม่พัิน่ธ์แหล่งท่ัองเทีั�ยวัและสิน่ค้าไปใน่ตัวั

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 การเพิาะเลี�ยงไก่สวัยงาม่ทุักชนิ่ดทีั�ตลาดต้องการ	 โดยน่ายสุทิัน่	 ทัองเอ็ม่	 มี่ควัาม่คิดว่ัา	 การเลี�ยงไก่	 ไม่่ควัรจัะเลี�ยงเพีิยงชนิ่ดเดียวั	 เช่น่	 
ไก่พืิ�น่เม่ือง	 หรือไก่ไข่	 เพีิยงอย่างเดียวั	 ควัรเลี�ยงไก่หลายชน่ิดเพืิ�อจัะได้มี่รายได้หลายทัาง	 ใน่การเลี�ยงไก่สวัยงาม่ได้พิยายาม่ศ่กษาควัาม่ต้องการ 
ของตลาด	สอบูถ์าม่ผู้รู้	หาเครอืข่ายผู้เลี�ยงไก่สวัยงาม่	และศ่กษาขอ้มู่ลจัากแหลง่สืบูค้น่ออน่ไลน่	์ทัำาใหป๊้จัจุับัูน่ประสบูควัาม่สำาเร็จัใน่การเลี�ยงไก่สวัยงาม่	
มี่เครือข่ายต่างจัังหวััด	มี่การซืึ่�อขายผ่าน่ระบูบูออน่ไลน์่	สร้างรายได้เป็น่จัำาน่วัน่ม่าก

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

155Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 6



จัังหวััดอุตริดิตถ์

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
  น่ายลออง	ปาน่ทัอง	ม่คีวัาม่คดิริเริ�ม่สรา้งสรรค	์โดยคิดค้น่น่วััตกรรม่	“เครื�องฟ๊กไข่ต้น่ทุัน่ตำ�า”	ใช้งบูประม่าณุเพิยีง	1,700	บูาทั	ซ่ึ่�งหากซืึ่�อตาม่ทัอ้งตลาด
ราคาจัะอยู่ทีั�	4,500	บูาทั	ด้วัยหลักคิดด้าน่การปศุสัตว์ัเลี�ยงไก่ไข่	ถ้์าสาม่ารถ์ขยายจัำาน่วัน่ไก่ไข่ใน่ฟาร์ม่ด้วัยตน่เองจัะลดต้น่ทุัน่การซืึ่�อไก่พัิน่ธ์ุไข่
  น่ายลออง	ปาน่ทัอง	มี่ควัาม่คิดริเริ�ม่สร้างสรรค์ใน่การศ่กษาหาควัาม่รู้เพืิ�อศ่กษาน่วััตกรรม่การวัางระบูบูน่ำ�าอย่างครบูวังจัร	เกษตรกรทัั�วัไปอาจัจัะม่อง
ว่ัาตำาบูลน่ำ�าพีิ�เหม่าะแก่การปลูกพืิชเชิงเดี�ยวัและพืิชไร่ทัั�วัไป	ควัาม่ควัาม่พิยายาม่ทีั�จัะเรียน่รู้เรื�องการจััดการระบูบูน่ำ�า	ทัำาให้น่ายลออง	ปาน่ทัอง	ดำาเนิ่น่การขุดสระเก็บู
กักน่ำ�า	การปลูกพืิชด้วัยระบูบูน่ำ�าหยด	การขุดคลองไส้ไก่และฝายชะลอน่ำ�ารอบูพืิ�น่ทีั�สวัน่ผสม่ผสาน่	โดยขุดคลองเส้น่เล็กๆ	ให้คดเคี�ยวัไปตาม่พืิ�น่ทีั�	เพืิ�อให้น่ำ�ากระจัาย
ควัาม่ชุ่ม่ชื�น่ใน่พืิ�น่ทีั�แปลง	ทัำาฝายชะลอน่ำ�าเพืิ�อเก็บูกักน่ำ�าเข้าไว้ัใน่พืิ�น่ทีั�ให้ม่ากทีั�สุด

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 น่ายลออง	 ปาน่ทัอง	 น่ำาเทัคโน่โลยีและเทัคนิ่คต่างๆ	 ทีั�ได้รับูจัากการถ่์ายทัอดควัาม่รู้จัากหน่่วัยงาน่ต่างๆ	 รวัม่ถ่์งการศ่กษาเรียน่รู้ด้วัยตน่เองและ 
จัากประสบูการณ์ุ	 ม่าประยุกต์ใช้กับูแปลงไร่น่าสวัน่ผสม่ของตน่เอง	 โดยเน้่น่การอนุ่รักษ์สิ�งแวัดล้อม่	 โดยเฉพิาะเรื�องการลดต้น่ทุัน่การผลิต	 และลดม่ลพิิษใน่แปลง	
ทัำาให้สาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่	และเพิิ�ม่ผลผลิต	พิอสรุปการประยุกต์ใช้ได้	ดังนี่�	
  การผลิตอาหารสุกรใช้เองด้วัยวิัธีการใช้กากมั่น่สำาปะหลังหมั่กยีสต์
  การทัำาบู่อหมั่กมู่ลสุกรเพืิ�อทัำาปุ�ยอิน่ทัรีย์
  น่ำ�าหมั่กจัากรกสุกร	น่ำาม่าใช้บูำารุงพืิชทุักช่วัง
  การผลิตฮ่อร์โม่น่ไข่ไก่ใช้ใน่สวัน่
  การหมั่กจุัลิน่ทัรีย์จัากหน่่อกล้วัยให้เป็น่ฮ่อร์โม่น่พืิช
  ระบูบูน่ำ�าหยดโดยแรงดัน่ธรรม่ชาติ	(ตาม่ควัาม่สูง	–	ตำ�า	ของพืิ�น่ทีั�)
  ทัฤษฎีีโคก	หน่อง	น่า	โม่เดล
  วิัธีการห่ม่ดิน่ด้วัยฟางข้าวั

ด้�นัไร่ินั�สำวันัผสำม

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายลัะออง	ปานทอง
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 6	มีนาคม	พ.ศั.	2507
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาปีที�	6	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนทองแสินขันว์ิทยา	จัังหวัิดิ์อุตรด์ิ์ตถ์์
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	59	หมู่ที�	7	ตำาบัลันำ�าพี� 	อำาเภอทองแสินขัน
	 	 จัังหวัิดิ์อุตรด์ิ์ตถ์์	53230
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	7846	1313	
ID Line 	 :		08	7846	1313
Facebook		 :		ลัะออง	ปานทอง
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

156 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 น่ายลออง	 ปาน่ทัอง	 ได้ขยายควัาม่สำาเร็จัของตน่เองไปสู่ชุม่ชน่	 โดยการเป็น่วิัทัยากรถ่์ายทัอดควัาม่รู้ให้แก่บุูคคลทีั�สน่ใจัด้าน่การทัำาการเกษตรแบูบู 
ผสม่ผสาน่	และวิัธีการทีั�สวัน่ได้เป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้ให้แก่เกษตรทัั�วัไปทัั�งใน่ชุม่ชน่และน่อกชุม่ชน่	โดยเป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้ของแต่ละหน่่วัยงาน่	เช่น่	
  เป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตร	 (ศพิก.)	 โดยเป็น่ศูน่ย์เครือข่าย	 ศพิก.	 ตำาบูลน่ำ�าพีิ�	 มี่ฐาน่การเรียน่รู้ทีั�มุ่่งเน่้น่การแบู่งป๊น่	 
การแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้	การวัางแผน่การผลิต	และเรื�องตลาดน่ำาการผลิต	รวัม่ทัั�งเป็น่ต้น่แบูบูให้กับูชุม่ชน่ใน่ด้าน่การทัำาการเกษตรแบูบูผสม่ผสาน่
  เป็น่ศูน่ย์เครือข่ายเรียน่รู้ของสำานั่กงาน่การปฏิิรูปทีั�ดิน่เพืิ�อเกษตรกรรม่	(ส.ป.ก.)	ทีั�เป็น่ต้น่แบูบูการปลูกพืิชตาม่ควัาม่เหม่าะสม่ของพืิ�น่ทีั�	(Zoning	by	
Agri-Map)	โดยสำานั่กงาน่ปฏิิรูปทีั�ดิน่จัังหวััดอุตรดิตถ์์ได้ขับูเคลื�อน่โครงการดังกล่าวัใน่พืิ�น่ทีั�ของน่ายลออง	ปาน่ทัอง
  เป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้ของสถ์านี่พัิฒน่าทีั�ดิน่อุตรดิตถ์์

กัารทีี่�ได้้น้อมีนําหลัูกัป็รชัญาเศึรษฐกิัจุพอเพียงมีาใช้ ทํี่าให้ครอบครวัมีีชีวิติ
 ความีเป็็นอย่�ทีี่�ดี้ขึน้ แลูะได้้มีีโอกัาสสานติ�ออาชีพเกัษติรกัรรมีไป็ส่�รุ�นลู่กัหลูาน 

 พรอ้มีท้ัี่งสามีารถแบ�งความีร่ใ้ห้กัับผ้่ิทีี่�สนใจุในกัารทํี่ากัารเกัษติรแบบผิสมีผิสาน
 เขา้มีาศึึกัษาแลูะนําไป็ป็ระยุกัต์ิใช้ให้เกิัด้ผิลูดี้เช�นเดี้ยวกัับติน

  การขุดคลองไส้ไก่	ฝายชะลอน่ำ�า	เพืิ�อกระจัายควัาม่ชื�น่ใน่พืิ�น่ทีั�แปลง
  การปลูกหญ้้าแฝก	เพืิ�อฟ้�น่ฟูทัรัพิยากรดิน่
  การใช้จุัลิน่ทัรีย์กำาจััดกลิ�น่ใน่เล้าหมู่
  การปลูกกระชายใน่ถุ์งดำา
  การผลิตอาหารสัตว์ั
  การเลี�ยงปลาบู่อซีึ่เม่น่ต์
  การทัำาเครื�องฟ๊กไข่

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	น่ายลออง	ปาน่ทัอง	มี่การวัางแผน่การใช้วิัธีการผลิต	คือ	การปลูกพืิชแบูบูผสม่ผสาน่เต็ม่พืิ�น่ทีั�	โดยมี่การปลูกพืิชหลากหลายชนิ่ด 
ใน่พืิ�น่ทีั�เดียวักัน่	เช่น่	กล้วัย	พุิทัรา	ม่ะพิร้าวั	ม่ะม่่วัง	และฝรั�ง	เพืิ�อลดควัาม่เสี�ยงของราคาผลผลิตตกตำ�า	และสภาวัะเศรษฐกิจัผัน่ผวัน่	รวัม่ถ่์งการเลี�ยงสัตว์ัใน่ฟาร์ม่	 
ทีั�มี่ทัั�ง	 สุกร	 ไก่	 และเป็ด	 โดยมี่การน่ำามู่ลสัตว์ัม่าทัำาเป็น่ปุ�ยหมั่ก	 เพืิ�อเกิดรายได้และลดต้น่ทุัน่การผลิต	 ไร่น่าสวัน่ผสม่ของน่ายลออง	 ปาน่ทัอง	 มี่ระบูบูการผลิต
แบูบูการเกษตรผสม่ผสาน่	เน้่น่ทัำาการเกษตรให้เหม่าะสม่กับูพืิ�น่ทีั�	Zoning	by	Agri-Map	มี่การรักษาควัาม่สม่ดุลของระบูบูนิ่เวัศน์่	 โดยยด่หลักเศรษฐกิจัพิอเพีิยง	 
และเกษตรอิน่ทัรีย์	น่ำาไปสู่การให้ผลผลิตทีั�ได้คุณุภาพิและปลอดภัยต่อผู้บูริโภค
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	น่ายลออง	ปาน่ทัอง	ทัำาการเกษตรใน่รูปแบูบูผสม่ผสาน่ไร่น่าสวัน่ผสม่	มี่กิจักรรม่การปลูกพืิช	ทัั�งน่าข้าวั	พืิชไร่	ไม้่ผล	พืิชล้ม่ลุก	
พืิชผักสวัน่ครัวั	ไม้่ยืน่ต้น่	ทัำาการปศุสัตว์ั	และทัำาการประม่ง	เป็น่การทัำาการทัำาเกษตรผสม่ผสาน่ทีั�มี่การเกื�อกูลกัน่	โดยแบู่งตาม่ระยะเวัลาให้ผลผลิตและผลตอบูแทัน่	
ได้ดังนี่�
  กิจักรรม่ทีั�มี่อายุสั�น่	ได้แก่	พืิชล้ม่ลุก	พืิชผักสวัน่ครัวั	ข้าวั	ข้าวัโพิดเลี�ยงสัตว์ั
  กิจักรรม่ทีั�มี่อายุปาน่กลาง	ได้แก่	สุกรขุน่	สุกรแม่่พัิน่ธ์ุ	ปลาดุก	ปลาตะเพีิยน่	เป็ดไข่	ไก่ไข่	
  กิจักรรม่ทีั�มี่อายุยาวั	ได้แก่	ไม้่ผล	ไม้่ยืน่ต้น่	ไผ่ซึ่างหม่่น่
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ด้วัยผลผลิตจัากสวัน่	 น่ายลออง	 ปาน่ทัอง	 มี่คุณุภาพิและควัาม่ปลอดภัยต่อผู้บูริโภค	 สิน่ค้าหลากหลายจัากการผลิตแบูบู 
ไร่น่าสวัน่ผสม่	ทัางสวัน่จ่ังมี่การจัำาหน่่ายผลผลิตเองโดยลูกค้าเข้าม่าซืึ่�อ	และขายใน่ชุม่ชน่	รวัม่ถ่์งการขายใน่ช่องทัางออน่ไลน์่	(Facebook,	Line)

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 น่ายลออง	ปาน่ทัอง	เป็น่เกษตรกรหัวัไวั	ใจัสู้	มี่ควัาม่กระตือรือร้น่	พิร้อม่ทีั�จัะยอม่รับูควัาม่คิดน่วััตกรรม่หรือเทัคโน่โลยีใหม่่ๆ	เสม่อ	ซ่ึ่�งน่ายลออง	ปาน่ทัอง	 
มั่กจัะพัิฒน่าตน่เองโดยการเข้าร่วัม่การอบูรม่ถ่์ายทัอดควัาม่รู้และศ่กษาดูงาน่จัากหน่่วัยงาน่ต่างๆ	 อยู่เสม่อ	 ซ่ึ่�งทุักภาคส่วัน่ของกระทัรวังเกษตรและสหกรณ์ุรวัม่ถ่์ง
หน่่วัยงาน่ภาคีอื�น่ๆ	ได้ให้การสนั่บูสนุ่น่เพืิ�อเติม่เต็ม่ควัาม่รู้	สาม่ารถ์น่ำาม่าประยกุต์ใช้ให้เหม่าะสม่กับูการทัำาการเกษตรของตน่เองอีกด้วัยเช่น่	สำานั่กงาน่เกษตรอำาเภอ 
ทัองแสน่ขัน่	 สำานั่กงาน่เกษตรจัังหวััดอุตรดิตถ์์	 สถ์าน่ีพัิฒน่าทีั�ดิน่อุตรดิตถ์์	 สำานั่กงาน่ปฏิิรูปทีั�ดิน่เพืิ�อเกษตรกรรม่จัังหวััดอุตรดิตถ์์	 ประม่งอำาเภอทัองแสน่ขัน่	 
ศูน่ย์ส่งเสริม่และพัิฒน่าอาชีพิการเกษตรอุตรดิตถ์์	และปศุสัตว์ัอำาเภอทัองแสน่ขัน่	 เป็น่ต้น่	 ร่วัม่ถ่์งการเข้าร่วัม่ศ่กษาดูงาน่น่อกสถ์าน่ทีั�ของหน่่วัยงาน่	 เช่น่	 โครงการ
บูริหารจััดการเขตเศรษฐกิจัเกษตรทีั�สำาคัญ้	 (Zoning)	 ปี	 2560	การศ่กษาดูงาน่การแปรรูปไผ่	 ปี	 2563	 ของสำานั่กงาน่ปฏิิรูปทีั�ดิน่เพืิ�อเกษตรกรรม่จัังหวััดอุตรดิตถ์์	
โดยได้น่ำาองค์ควัาม่รู้จัากการอบูรม่และศ่กษาดูงาน่ม่าประยุกต์ใช้ให้เหม่าะสม่กับูพืิชและพืิ�น่ทีั�ของตน่เอง	 หน่่วัยงาน่ต่างๆ	 ข้างต้น่เปรียบูเสมื่อน่แหล่งรวับูรวัม่วิัชา
ควัาม่รู้	ทัั�งทัางด้าน่เทัคนิ่ค	วิัธีการบูริหารจััดการให้การดำาเนิ่น่งาน่นั่�น่เป็น่ไปด้วัยควัาม่เรียบูร้อย	หากมี่ป๊ญ้หาอุปสรรคใน่การดำาเนิ่น่งาน่ก็ได้ทุักหน่่วัยงาน่ภาคีต่างๆ
ทีั�กล่าวัข้างต้น่	 ให้ควัาม่กรุณุาชี�แน่ะแน่วัทัางเป็น่อย่างดี	 รวัม่ถ่์งการแก้ไขป๊ญ้หาต่างๆ	 ซ่ึ่�งอาจัเกี�ยวัข้องกับูทุักๆ	 ด้าน่อัน่ประกอบูด้วัย	 ด้าน่เศรษฐกิจั	 ด้าน่การเมื่อง
รวัม่ถ่์งด้าน่สิ�งแวัดล้อม่ทีั�อาจัเกิดข่�น่อีกด้วัย	 ทัั�งยังมี่การเชื�อม่โยงเครือข่ายทีั�เกิดจัากการอบูรม่และดูงาน่	 ช่วัยให้เกิดองค์ควัาม่รู้และการแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้	 รวัม่ถ่์ง 
การจััดการผลผลิตและเชื�อม่โยงการตลาดกับูกลุ่ม่เกษตรกรทีั�เป็น่	Smart	Farmer

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

157Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 6



จัังหวััดแพัร่ิ

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 น่ายกีรติ	เรือน่คำา	เป็น่เกษตรกรต้น่แบูบูใน่การผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั	มี่พืิ�น่ทีั�ทัำาน่าทัั�งสิ�น่จัำาน่วัน่	43	ไร่	ผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัจัำาหน่่าย
ใน่น่าม่วิัสาหกิจัชุม่ชน่ผิลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวับู้าน่หน่องช้างน่ำ�า	 โดยเป็น่ผู้ทีั�ริเริ�ม่ใน่การใช้	 รถ์ดำาน่าแทัน่การใช้แรงงาน่คน่	 เนื่�องจัากใน่พืิ�น่ทีั�
ประสบูป๊ญ้ญ้าการขาดแคลน่แรงงาน่	ทัำาให้สาม่ารถ์ประหยดัการใช้แรงงาน่และประหยดัเวัลาใน่การดำาน่า	และใช้ลาน่ตากเพืิ�อลดควัาม่ชื�น่
ของข้าวั	

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 จัากการทีั�ได้น่ำารถ์ดำาน่าม่าใช้ทัดแทัน่แรงงาน่คน่	ทัำาให้ประหยดัเวัลาม่ากข่�น่	ลดต้น่ทุัน่ด้าน่การจัา้งแรงงาน่	และใช้เม่ล็ดพัิน่ธ์ุ
น้่อยลงจัากเดิม่ซ่ึ่�งใช้	 20	 กิโลกรัม่ต่อไร่	 เหลือ	 10	 –	 12	 กิโลกรัม่ต่อไร่	 น่อกจัากนี่�ยังสาม่ารถ์กำาหน่ดระยะห่างของแถ์วัให้เหม่าะสม่กับู 
ชนิ่ดของพัิน่ธ์ุข้าวัได้	ช่วัยลดป๊ญ้หาการทัำาลายของสัตว์ัศัตรูข้าวั	เช่น่	น่ก	หนู่	และทัำาให้สะดวักใน่การคัดพัิน่ธ์ุปน่ใน่แปลงอีกด้วัย

ด้�นัข้้�วั

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายกีรต์	เรือนคำา
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 19	ม์ถุ์นายน	พ.ศั.	2515
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาตรี	สิาขาพืชูศัาสิตร์
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยแม่โจ้ั
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	143	หมู่ที�	5	ตำาบัลับ้ัานกาศั	
	 	 อำาเภอสูิงเม่น	จัังหวัิดิ์แพร่	54130
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9557	9327
ID Line 	 :		0895579327
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

 	 ลดต้น่ทุัน่การผลิตด้วัยการใช้ปอเทืัอง	 ปุ�ยหมั่ก	 น่ำ�าหมั่กชีวัภาพิ	 ปุ�ยคอก 
เพืิ�อปรับูปรุงบูำารุงดิน่	เพืิ�อลดการใช้ปุ�ยเคมี่ลง	และใช้ปุ�ยสั�งตัดเพืิ�อลดต้น่ทุัน่การผลิต
 	 ใช้สารชีวัภัณุฑ์์ใน่การป้องกัน่และกำาจััดโรคแม่ลง	 ทัดแทัน่การใช้สารเคมี่	 
และบูริหารจััดการศัตรูพืิชแบูบูผสม่ผสาน่
	 จัากการปฏิิบัูติดังกล่าวั	น่ายกีรติ	เรือน่คำา	มี่ต้น่ทุัน่การผลิตเฉลี�ย	5,600	บูาทัต่อไร่	 
ผลผลิตเฉลี�ย	800	-	1,000	กิโลกรัม่ต่อไร่	
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	 น่ายกีรติ	เรือน่คำา	ได้เป็น่ผู้ริเริ�ม่ใน่การจััดตั�งกลุ่ม่ผลติเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวับู้าน่หน่องชา้งน่ำ�า	 
และเป็น่ผู้น่ำาใน่การปรับูเปลี�ยน่จัากการขายข้าวัเปลือกธรรม่ดา	ม่าเป็น่การผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั	 
เนื่�องจัากมี่ราคาทีั�ดีกว่ัา	 เกษตรกรจัะมี่รายได้เพิิ�ม่ข่�น่	 ป๊จัจุับัูน่มี่สม่าชิกกลุ่ม่	 11	 คน่	 
ซ่ึ่�งใน่การผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัของกลุ่ม่	จัะใช้วิัธีการดำาน่าแทัน่การหว่ัาน่	เพืิ�อเป็น่การป้องกัน่
ป๊ญ้หาโรค	 แม่ลง	 วััชพืิช	 และสะดวักต่อการคัดพัิน่ธ์ุปน่	 โดยกลุ่ม่จัะรับูซืึ่�อเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั
ของสม่าชิกใน่ราคาประกัน่อย่างตำ�ากิโลกรัม่ละ	12	บูาทั	หากราคาตลาดสูงกว่ัา	12	บูาทั	 
ก็จัะรับูซืึ่�อสูงกว่ัาราคาใน่ท้ัองตลาดทัั�วัไป	 น่อกจัากนี่�ใน่กลุ่ม่ยังมี่บูริการรถ์ดำาน่าเพืิ�อเป็น่ 
การจ้ัางแรงงาน่ใน่หมู่่บู้าน่ให้มี่งาน่ทัำา	สร้างอาชีพิใน่ท้ัองถิ์�น่ได้อีกทัางหน่่�ง

 กัารป็ระกัอบอาชีพกัารเกัษติรต้ิองมีีใจุรกัั แลูะมีีเป้็าหมีายในกัารถ�ายที่อด้ความีร่ใ้ห้แกั�เพื�อนเกัษติรกัร 
 ให้เกัษติรกัรมีีกัารป็รบัเป็ลีู�ยนพฤติิกัรรมีจุากักัารป็ระกัอบอาชีพกัารเกัษติรแบบด้ั้งเดิ้มีเขา้ส่�กัารทํี่าธุรกิัจุกัารเกัษติร 

 ใช้ติลูาด้นํากัารผิลิูติ แลูะทีี่�สําคัญคือกัารสืบที่อด้อาชีพกัารเกัษติรให้แกั�ลู่กัหลูานสืบไป็

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	
 	 การคัดเลือกพัิน่ธ์ุข้าวั	คัดเลือกพัิน่ธ์ุข้าวัทีั�ต้าน่ทัาน่ต่อโรค	และให้ผลผลิตสูง	คือ	พัิน่ธ์ุน่่าน่	59	และพัิน่ธ์ุหอม่ทัอง	เพืิ�อลดป๊ญ้หา
โรคและแม่ลง	และง่ายต่อการดูแล
 	 การใช้รถ์ดำาน่าแทัน่การใช้แรงงาน่คน่	 ช่วัยประหยัดเวัลาและลดต้น่ทุัน่ด้าน่แรงงาน่	 ด้าน่การใช้เม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั	 รวัม่ไปถ่์ง 
อำาน่วัยควัาม่สะดวักใน่การดูแลรักษา
 	 มี่การคัดพัิน่ธ์ุปน่ใน่ทุักช่วังระยะ	ตั�งแต่ระยะแตกกอ	ระยะออกดอก	และระยะโน้่ม่รวัง
 	 มี่การจััดการของเสียทีั�เหลือจัากการผลิตทีั�มี่ประสิทัธิภาพิ	 (Zero	 Waste)	 ได้แก่	 การอัดฟางข้าวั	 ไว้ัเลี�ยงสัตว์ั 
และจัำาหน่่าย	การไถ์กลบูตอซัึ่งทัดแทัน่การเผาเพืิ�ออนุ่รักษ์สิ�งแวัดล้อม่
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	มี่การใช้ลาน่ตาก	เพืิ�อลดควัาม่ชื�น่ของเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
 	 ผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัทีั�แตกต่างจัากหน่่วัยงาน่ราชการ	เพืิ�อไม่่ให้เกิดควัาม่ซึ่ำ�าซ้ึ่อน่และเกิดป๊ญ้หาสิน่ค้าล้น่ตลาด
 	 ใช้หลักการ	 “การตลาดน่ำาการผลิต”	 เลือกผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัทีั�เป็น่ทีั�ต้องการของตลาด	 ได้แก่	 ข้าวัพัิน่ธ์ุน่่าน่	 59	 ซ่ึ่�งมี่ 
คุณุสม่บัูติเด่น่	 คือ	 ต้าน่ทัาน่โรคไหม่้คอรวัง	 ต้น่เตี�ย	 สาม่ารถ์ใช้เครื�องจัักรใน่การเก็บูเกี�ยวัแทัน่แรงงาน่คน่ได้	 มี่กลิ�น่หอม่และม่ีควัาม่นุ่่ม่	 
และข้าวัพัิน่ธ์ุหอม่ทัอง	 ซ่ึ่�งมี่คุณุสม่บัูติเด่น่	 คือ	 ให้ผลผลิตสูง	 เม่ล็ดสวัย	 มี่ควัาม่หอม่และควัาม่นุ่่ม่	 โดยจัำาหน่่ายเม่ล็ดพัิน่ธ์ุใน่น่าม่ของ 
ศูน่ย์ข้าวัชุม่ชน่บู้าน่หน่องช้างน่ำ�า
 	 จัำาหน่่ายเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัผ่าน่ช่องทัางออน่ไลน์่	ได้แก่	ไลน์่กลุ่ม่ต่างๆ	เช่น่	ไลน์่กลุ่ม่ผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั	ไลน์่กลุ่ม่ศูน่ย์ข้าวัชุม่ชน่

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 น่ายกีรติ	เรือน่คำา	เป็น่ผู้ทีั�มี่ควัาม่ใฝ่รู้	และแสวังหาองค์ควัาม่รู้ใหม่่ๆ	เพืิ�อพัิฒน่าตน่เองอยูเ่สม่อ	มี่การสืบูค้น่ข้อมู่ลทัั�งจัากเจ้ัาหน้่าทีั� 
หน่่วัยงาน่ภาครัฐ	 และจัากสื�อสารสน่เทัศต่างๆ	 และมี่การเชื�อม่โยงเครือข่ายกับูศูน่ย์ข้าวัชุม่ชน่ทัั�งใน่พืิ�น่ทีั�จัังหวััดแพิร่และจัังหวััดอื�น่ๆ	 
เช่น่	จัังหวััดน่่าน่	จัังหวััดเชียงราย	จัังหวััดเลย	จัังหวััดเพิชรบููรณ์ุ	เป็น่ต้น่	เพืิ�อแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้องค์ควัาม่รู้ใน่ด้าน่การผลิตเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวั	
การเชื�อม่โยงการตลาด	เพืิ�อแก้ไขป๊ญ้หาผลผลิตล้น่ตลาด
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จัังหวััดเพัชีริบ่ริณ์

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 น่วััตกรรม่	 ทีั�ใช้ใน่การผลิตพืิชผัก	 คือ	 ระบูบูน่ำ�าให้เหม่าะสม่กับูพืิชแต่ละชนิ่ด	 ได้แก่	 ระบูบูสปริงเกอร์ 
ระบูบูสายน่ำ�าพุ่ิง	ระบูบูสายน่ำ�าหยด	และติดตั�งเครื�องสูบูน่ำ�าระบูบูโซึ่ล่าเซึ่ลล์มิ่นิ่	(อยูใ่น่ขั�น่ตอน่	การทัดลอง)

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 ระบูบูน่วััตกรรม่ทีั�ใช้	ทัำาให้เกิดการประหยัดเวัลาใน่การรดน่ำ�า	การให้น่ำ�าสม่ำ�าเสม่อ	และทัั�วัถ่์ง	ผลผลิตสม่บููรณ์ุ	
สวัยงาม่ตาม่ทีั�ตลาดต้องการ

ด้�นัข้้�วัอินัที่ร่ิย์

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายณัฐศัักด์ิ์�	แก้วิเถ์าว์ิ
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 13	กันยายน	พ.ศั.	2517	
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาตรี
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยสุิโขทัยธิ์รรมาธ์ิ์ราชู
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	65	หมู่ที�	13	ตำาบัลันาป่า	
  อำาเภอเมืองเพชูรบูัรณ์	จัังหวัิดิ์เพชูรบูัรณ์	67000 
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	5389	7867
E- mail 	 :		sarn-manapa@hotmail.com
ID Line 	 :		4560014526
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

160 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 ชุม่ชน่ยังไม่่ยอม่รับูเกษตรอิน่ทัรีย์	 เนื่�องจัากผลิตได้จัำาน่วัน่น้่อย	 
ไม่่ทััน่ต่อการใช้หนี่�	 แต่ทีั�ชุม่ชน่ยอม่รับูก็คือ	 ผลผลิตดีต่อสุขภาพิ	 และการ
วัางระบูบูน่ำ�า	 ชุม่ชน่ได้เริ�ม่น่ำาระบูบูน่ำ�าพุ่ิงไปใช้ใน่แปลงข้าวัโพิดเลี�ยงสัตว์ั	 
กัน่อย่างแพิร่หลาย

เพื�อผิลิูติอาหารทีี่�ป็ราศึจุากัสารพิษให้มีากัทีี่�สุด้ 
โด้ยทํี่าติามีหลัูกัเศึรษฐกิัจุพอเพียงด้้วยบนัได้เก้ัาขัน้

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	 มี่การจััดการแปลงปลูก	 การผลิตทัำาระบูบู
เกษตรอิน่ทัรีย์แบูบูมี่ส่วัน่ร่วัม่(PGS)	 โดยทัำาเป็น่รุ่น่ๆ	 เพืิ�อให้มี่ผลผลิต 
ออกสู่ตลาดสม่ำ�าเสม่อ	 มี่ปฏิิทิัน่การปลูก	 ใน่หมู่่สม่าชิกใน่กลุ่ม่แปลงใหญ้ ่
พืิชผักเกษตรอิน่ทัรีย์
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 ผลผลิตทีั�ได้	 อยู่ใน่เกณุฑ์์ใช้ได้	 กะหลำ�าปลี	 
3	ตัน่ต่อไร่	ข้าวั	400	-	500	กิโลกรัม่ต่อไร่
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: มี่กลุ่ม่ตลาดรับูซืึ่�อ	

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยง
เคุรืิอข่้�ย
	 ควัาม่รู้ได้จัากการศ่กษาดูงาน่จัากผู้รู้และเกษตรกรทีั�ประสบูผลสำาเร็จั
จัากหลากหลายแหล่ง	แล้วัน่ำาม่าปรับูใช้กับูแปลงเกษตรของตน่เอง	ใน่เวัลาว่ัาง 
ก็หาควัาม่รู้จัาก	Youtube	Google	และเชื�อม่โยงเครือข่ายทัั�งภาครัฐ	และเอกชน่	
ทีั�ม่าให้ควัาม่รู้ใน่ด้าน่การผลิต	แปรรูป	การตลาด	อยู่เสม่อ

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดอุทัี่ยธี�น่ั

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 มี่การใช้ปุ�ยหมั่ก	น่ำ�าหมั่กชีวัภาพิ	 จุัลิน่ทัรีย์สังเคราะห์	 สารชีวัภัณุฑ์์	 ใน่การปรับูปรุงบูำารุงดิน่	 เพืิ�อเพิิ�ม่จุัลิน่ทัรีย์ใน่ดิน่	ทัำาให้ดิน่มี่ควัาม่อุดม่
สม่บููรณ์ุ	โดยหว่ัาน่เม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัเพีิยงไร่ละ	15	กิโลกรัม่ต่อไร่	ซ่ึ่�งเมื่�อหว่ัาน่ลงไป	แล้วัต้น่ข้าวัจัะข่�น่ห่างกัน่ประม่าณุ	9	เซึ่น่ติเม่ตร	ซ่ึ่�งเมื่�อข้าวัโตข่�น่จัะ	
แตกกอดี	และทัำาให้ได้ผลผลิตเท่ัากัน่	หรือดีกว่ัาเดิม่ซ่ึ่�งเคยหว่ัาน่กัน่	ไร่ละ	25	-	30	กิโลกรัม่	คือจัะลดต้น่ทุัน่	โดยใช้หลักการ	1	เพิิ�ม่	3	ลด	
	 1)	 1	เพิิ�ม่	คือ	เพิิ�ม่อิน่ทัรียวััตถุ์ใน่ดิน่	ไม่่เผาฟางข้าวัใช้น่ำ�าหมั่กจุัลิน่ทัรีย์หน่่อกล้วัย	และปุ�ยหมั่กเพืิ�อปรับูปรุง	บูำารุงดิน่	
	 2)	 3	ลด	คือ	

   ลดอัตราเม่ล็ดพัิน่ธ์ุข้าวัเหลือไร่ละ	15	กิโลกรัม่ต่อไร่	

   ลดการใช้ปุ�ยเคมี่ลง	โดยครั�งแรกใส่ปุ�ยเคมี่สูตร	16-20-0	อัตรา	25	กิโลกรัม่ต่อไร่	หลังหว่ัาน่ข้าวั	20	-	25	วััน่	ครั�งทีั�สอง	หลังหว่ัาน่ข้าวั	 
50	-	55	วััน่	โดยให้ใส่ปุ�ยสูตร	46-0-0	ไร่ละ	10	กิโลกรัม่ต่อไร่	แต่ข้าวัมี่การเจัริญ้เติบูโตทีั�เหม่าะสม่ลดการใช้ปุ�ยเคมี่ซ่ึ่�งแต่เดิม่ใช้ปุ�ยไร่ละประม่าณุ	50	-	60	 
กิโลกรัม่ต่อไร่	

   ลดการใช้สารเคมี่ลง	หลังจัากปลูกข้าวั	5	กิโลกรัม่ต่อไร่	และเพิิ�ม่อิน่ทัรียวััตถุ์ไม่่เผาฟาง	ทัำาให้ข้าวัเจัริญ้เติบูโตดีแข็งแรง	ไม่่ค่อยมี่โรค
และแม่ลงศัตรูพืิชรบูกวัน่	 อีกทัั�งยังมี่การลงแปลงสำารวัจัระบูบูนิ่เวัศใน่แปลงน่า	 เพืิ�อน่ำาข้อมู่ลทีั�ได้ม่าวิัเคราะห์ว่ัาจัะต้องดำาเนิ่น่การปฏิิบัูติอย่างไรใน่ 

ด้�นัข้้�วั, พืัชีผัก

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายชูม	บุัญกมุต์
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 2	พฤษภาคม	พ.ศั.	2503
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาปีที�	6
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 ศูันย์การศึักษานอกระบับัแลัะการศึักษา
	 	 ตามอัธิ์ยาศััย	(กศัน.)
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	11/1	หมู่ที�	7	ตำาบัลัทัพทัน	อำาเภอทัพทัน	
	 	 จัังหวัิดิ์อุทัยธิ์านี	61120	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	9562	8704
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

แปลงน่า	และหากมี่ศตัรูพิชืระบูาด	ก็จัะใช้การป้องกัน่กำาจััดโดยวิัธผีสม่ผสาน่โดยการใช้สารชีวัภัณุฑ์์	 
เช่น่	สารสะเดา	เชื�อราไตรโครเดอร์ม่า	เชื�อราบิูวัเวัอร์เรีย	ใน่การป้องกัน่กำาจััดทัำาให้ลดต้น่ทุัน่การผลิต

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในั
กริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
  การปรับูปรุงบูำารุงดิน่อย่างสม่ำ�าเสม่อ	 ทัำาให้ดิน่มี่	 ควัาม่อุดม่สม่บููรณ์ุ	 มี่การตรวัจั
วิัเคราะห์ดิน่	และใช้ปุ�ยสั�งตัด	สาม่ารถ์ลดการใช้ปุ�ยเคมี่และปุ�ยอิน่ทัรีย์	ลดต้น่ทุัน่	การผลิตได้	
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	 เป็น่วิัทัยากรถ์า่ยทัอดควัาม่รู้ดา้น่ปุ�ยอิน่ทัรยีน์่ำ�าใน่น่าขา้วั	ปุ�ยหมั่ก	จุัลิน่ทัรยีสั์งเคราะหแ์สง	 
การผลิตสารชีวัภัณุฑ์์	ควับูคุม่ศัตรูพืิชให้แก่กลุ่ม่เกษตรกรและผู้สน่ใจั

ทํี่ากัารเกัษติรแบบผิสมีผิสานกัับภ่มิีปั็ญญาท้ี่องถิ�น แลูะเที่คโนโลูยีในปั็จุจุุบันมีาป็ระยุกัต์ิใช้ให้เหมีาะสมี “กัารป็ระกัอบ
อาชีพกัารเกัษติรติามีหลัูกัเศึรษฐกิัจุพอเพียง” ป็ระกัอบไป็ด้้วย 3 คุณลัูกัษณะ
   1. ความีพอป็ระมีาณคือ กัารทํี่านาซึึ่�งตินเองจุะไมี�ทํี่ามีากัจุนเกิันกํัาลัูงของตินเอง โด้ยเน้นกัารพึ�งพาตินเอง เป็็นหลัูกั  
โด้ยใช้แรงงานภายในครวัเรอืน
   2. ความีมีีเหติุผิลูคือ กัารตัิด้สินใจุในกัารป็ลู่กัขา้วหรือพืช อื�นๆ จุะต้ิองมีีกัารพิจุารณาจุากัฤด้่กัารหรือช�วงเวลูากัารผิลิูติ 
ว�าสามีารถทํี่าได้้หรือทํี่าได้้ดี้คุ้มีค�ากัับกัารลูงทีุ่นหรือไมี� แลูะมีีติลูาด้รองรับหรือไมี�
   3. กัารมีีภ่มิีคุ้มีกัันทีี่�ดี้ในตัิวคือ มีีกัารเติรยีมีตัิวพรอ้มีรบั ผิลูกัระที่บแลูะกัารเป็ลีู�ยนแป็ลูงด้้านติ�างๆทีี่�จุะเกิัด้ขึน้ 

 เช�น นอกัจุากัป็ลู่กัขายโรงสีแลู้วยังมีีกัารป็ลู่กัขา้วเพื�อขาย พันธ์ุขา้ว แลูะมีีกัารแป็รร่ป็ขา้วเพื�อเพิ�มีช�องที่างในกัาร จุาํหน�าย 
แลูะลูด้ปั็ญหาด้้านราคาขายภายใต้ิเงื�อนไข 2 ขอ้คือ 
        1) เงื�อนไขความีร่คื้อ มีีกัารศึึกัษาหาความีร่เ้พิ�มีเติิมีในเที่คนิควิธีกัาร หรอืองค์ความีร่ต้ิ�างๆในกัารทํี่านาหรอืกัารเกัษติร
ติ�างๆ เพื�อนํามีาป็รบัใช้ในงานด้้านกัารเกัษติร เช�น กัารใช้สารชีวภัณฑ์์ติ�างๆ ในกัารป้็องกัันหรือ กํัาจุดั้โรคหรอืแมีลูง 

 ได้้แกั� เช้ือราไติรโคเด้อรม์ีา เช้ือราบวิเวอรเ์รยี เช้ือบทีีี่มีีกัารป็ลู่กัพืชหลัูงนา เพื�อสร้างรายได้้ ในช�วงฤด่้แลู้ง เช�น พืชผัิกัติ�างๆ 
โด้ยนําขอ้ม่ีลูทีี่�ได้้มีาวางแผินกัารผิลิูติ ขา้ว หรอื พืชติ�างๆ ให้สอด้คลู้องกัับสภาพพ้ืนทีี่� 
        2) เงื�อนไขคุณธรรมีคือ มีีความี ซืึ่�อสัติย์สุจุรติิ ความีอด้ที่นติ�ออาชีพของตินเอง แลูะ พรอ้มีจุะแบ�งปั็นป็ระสบกัารณ์
ความีร่ใ้ห้กัับบุคคลู

  การสำารวัจัแปลงอยา่งสม่ำ�าเสม่อและผลติสารชีวัภาพิใช้เอง	สาม่ารถ์ปอ้งกัน่การระบูาดของศตัรูพืิช	ได้อย่างรวัดเร็วั	สาม่ารถ์ลดการใช้สารเคมี่	 
ทัำาให้ลดต้น่ทุัน่การผลิตได้	และปลอดภัยต่อสุขภาพิและ	สิ�งแวัดล้อม่	จัากกการปฏิิบัูติดังกล่าวั	สาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่การทัำาน่า	เหลือเพีิยง	2,500	–	3,000	บูาทัต่อไร่	

  การทัำาปุ�ยหมั่ก,น่ำ�าหมั่ก,จุัลิน่ทัรีย์สังเคราะห์	ไว้ัใช้สาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่ใน่การใช้สารเคมี่	และปลอดภัยต่อผู้บูริโภค	

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 มี่การวัางแผน่การปฏิิบัูติงาน่เป็น่รายเดือน่	 โดยการลดต้น่ทุัน่การผลิต	 เรื�องการใช้	 สารเคมี่ผลผลิตทีั�ได้รับูมี่ควัาม่
ปลอดภัยต่อผู้ผลิต	และผู้บูริโภค	มี่กระบูวัน่การผลิตทีั�คำาน่่งถ่์งสิ�งแวัดล้อม่	ทัำาให้สิ�งแวัดล้อม่ดีข่�น่	เช่น่	ใน่แปลงน่ามี่สัตว์ัน่ำ�า	พิวักปลา	และกบู	เป็น่ต้น่	
คำาน่่งถ่์งสุขภาพิของตน่เองและผู้บูริโภค	และมี่การเพิิ�ม่ควัาม่รู้ตลอดเวัลาจัากทัางกรม่พัิฒน่าทีั�ดิน่และกรม่ส่งเสริม่การเกษตร	
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	ผลผลิตข้าวั,พืิชผัก	ทีั�ได้น่ำาม่าบูริโภคภายใน่ครัวัเรือน่ก่อน่	ส่วัน่ทีั�เหลือก็จัำาหน่่ายใน่หมู่่บู้าน่	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : หาแหล่งจัำาหน่่ายทีั�ได้ราคาสูง	 และ	 ต่อรองราคาได้ใช้	 ประสบูการณ์ุจัากการอบูรม่	 และการประชุม่ร่วัม่กับู
หน่่วัยงาน่ต่างๆ	ม่าพิิจัารณุาสถ์าน่การณ์ุการตลาด

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 ได้รับูการอบูรม่หม่อดิน่อาสา	ใน่ปี	2558	จัากกรม่พัิฒน่าทีั�ดิน่	และมี่การอบูรม่เพิิ�ม่ควัาม่รู้ตลอดจัากหน่่วัยงาน่กรม่พัิฒน่าทีั�ดิน่และกรม่ส่งเสริม่ 
การเกษตร	เป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้ของพัิฒน่าทีั�ดิน่	ประม่ง	อาสาสมั่ครเกษตรหมู่่บู้าน่	(อกม่.)	ศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตร	(ศพิก.)	 

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

เครือข่าย	Smart	Farmer	และได้น่ำาควัาม่รู้จัาก	การศ่กษาดูงาน่	อบูรม่แลกเปลี�ยน่เรียน่รู้จัากประสบูการณ์ุ 
กับูเกษตรกรทีั�ประสบูควัาม่สำาเร็จัรายอื�น่ๆ	ม่าปรบัูใช้กับูตน่เอง	ใน่การผลติสิน่ค้าเกษตรใหดี้และม่ี
ประสิทัธิภาพิ	เพืิ�อน่ำาไปสู่กระบูวัน่การผลิตสิน่ค้าเกษตรปลอดภัย
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จัังหวััดนัคุริสำวัริริค์ุ

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การจััดการเรื�องระบูบูน่ำ�าใน่แปลงเกษตร	 จัากเดิม่ใช้วิัธีรดน่ำ�าด้วัยการด่งสายยาง	 ได้ปรับูเปลี�ยน่วิัธีการ 
ให้น่ำ�าเป็น่แบูบูระบูบูสปิงเกอร์และสายน่ำ�าหยด	และการใส่ปุ�ยจัะใส่ร่วัม่กับูระบูบูการจ่ัายน่ำ�าของสปิงเกอร์และน่ำ�าหยด	 
เพืิ�อเป็น่การประหยัดเวัลาและแรงงาน่

ด้�นัพืัชีไร่ิ

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายขจัร	เจัร์ญทรัพย์
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 15	มกราคม	พ.ศั.	2511
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาปีที�	6	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 ศูันย์การศึักษานอกระบับัแลัะการศึักษา
	 	 ตามอัธิ์ยาศััย	(กศัน.)
	 	 อำาเภอตาคลีั	จัังหวัิดิ์นครสิวิรรค์
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	40	หมู่ที�	7	ตำาบัลัชู่องแค	อำาเภอตาคลีั	
	 	 จัังหวัิดิ์นครสิวิรรค์	60140
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	1181	3174
Facebook		 :		ขจัร	เจัร์ญทรัพย์
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ
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	 เป็น่ตัวัอย่างให้กับูเกษตรกรใน่ชุม่ชน่	 ได้เห็น่ถ่์งวิัธีการทัำาพืิชไร่ 
แบูบูผสม่ผสาน่	การถ่์ายทัอดองค์ควัาม่รู้ต่างๆ	ไปสู่ชุม่ชน่	เช่น่	การทัำาปุ�ยหมั่ก
จัากเศษพืิชผัก	 การลดต้น่ทุัน่ทัางการผลิต	 ปรับูเปลี�ยน่เกษตรกรใน่ชุม่ชน่ 
หัน่ม่าใช้ปุ�ยอิน่ทัรีย์ม่ากยิ�งข่�น่	และลดการใช้ปุ�ยเคมี่

ผิลิูติพืชทีี่�มีีคุณภาพ ป็ลูอด้สารพิษ ผ่ิบ้รโิภคได้้รบัป็ระที่าน 
สินค้าเกัษติรทีี่�ป็ลูอด้ภัย ครอบครวั มีีความีสุข  

อย่�อย�างพอเพียง แลูะยั�งยืนติลูอด้ไป็

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 กระบูวัน่การผลิตได้มี่การน่ำาเทัคโน่โลยีทีั�ทััน่สมั่ยม่าใช้	 เช่น่	 การยกร่องหรือแถ์กล่อง	 จัากเมื่�อก่อน่ใช้จัอบูขุด
ป๊จัจุับัูน่ใช้แทัคเตอรใ์น่การยกรอ่ง	ทัำาให้การทัำางาน่รวัดเร็วัม่ากยิ�งข่�น่	มี่การลดต้น่ทุัน่ด้วัยการทัำาปุ�ยหลักชีวัภาพิใช้เอง	
และมี่ระบูบูการให้ปุ�ยพืิชร่วัม่กับูการให้น่ำ�าพืิชใน่ระบูบูสปิงเกอร์และน่ำ�าหยด

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	การจัดบัูน่ท่ักต้น่ทุัน่การผลิต	ขั�น่ตอน่ของการผลิต	และทัำาปุ�ยหมั่กใช้เองเพืิ�อเป็น่การ
ลดต้น่ทุัน่การผลิต
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	:	การจััดการผลผลิตทีั�ปลอดภัยต่อผู้บูริโภค	ตาม่กระบูวัน่การผลิตพืิชปลอดภัย
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ด้าน่การตลาดมี่การรวัม่กลุ่ม่	เพืิ�อเพิิ�ม่อำาน่าจัด้าน่การต่อรองราคา	ติดต่อพ่ิอค้า
ทีั�มี่ควัาม่ยุติธรรม่	ให้ราคาสิน่ค้าทัางการเกษตรทีั�เป็น่ธรรม่

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 เข้ารับูการอบูรม่หาควัาม่รู้เพิิ�ม่เติม่	 ศ่กษาดูงาน่แหล่งเรียน่รู้ต่างๆ	 ม่าปรับูใช้กับูแปลงเกษตร	 ของตน่เอง	 
ปฏิิบัูติแน่วัทัางพิระราชดำาริของใน่หลวังรัชกาลทีั�	 9	 มี่การเชื�อม่โยงกับูกลุ่ม่องค์กรต่างๆ	 เพืิ�อแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้
ประสบูการณ์ุ	และให้ควัาม่รู้แก่บุูคคลทีั�สน่ใจั

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดลำ�ป�ง

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 จัากป๊ญ้หาผลผลิตสับูปะรดทีั�มี่ป๊ญ้หาเนื่�อหลวัม่เป็น่โพิรง	 ได้น่ำ�าหน่ักน้่อย	 และไม่่เป็น่ทีั�ต้องการของผู้บูริโภคจ่ังได้ทัำาการทัดลองร่วัม่กับูม่หาวัิทัยาลัย
เทัคโน่โลยีราชม่งคลล้าน่น่า	 โดยการใช้ปุ�ยเคมี่อัตราและการให้ปุ�ยตาม่ช่วังการเจัริญ้เติบูโตของสับูปะรด	 เน้่น่เกิดประสิทัธิภาพิและประสิทัธิผลของการใส่ปุ�ย 
โดยใช้หลักการประเม่ิน่จัากค่าวิัเคราะห์ดิน่	 และต้องคำาน่่งถ่์งตำาแหน่่งและเวัลาการใส่ปุ�ย	 ซ่ึ่�งการให้ปุ�ยสับูปะรดทีั�เหม่าะสม่คือ	 กาบูใบูล่างหรือโคน่ต้น่	 ต้องระวััง 
การให้ไปให้ตกลงใน่ยอดอ่อน่	และควัรใส่เมื่�อดิน่มี่ควัาม่ชื�น่อยู่	การให้ปุ�ยสับูปะรดใน่สภาพิขาดน่ำ�าจัะทัำาให้ปุ�ยสูญ้เสียไปกับูการระเหยม่ากข่�น่การให้ปุ�ยขณุะไม่่มี่ฝน่
จ่ังต้องมี่การให้น่ำ�าช่วัย	ปุ�ยไน่โตรเจัน่ควัรหยุดใช้หลังออกดอกแล้วัและควัรหยุดการใส่ปุ�ยทุักชนิ่ดก่อน่เก็บูเกี�ยวั	1	-	2	เดือน่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 ผลผลิตสับูปะรดทีั�ได้มี่	 เนื่�อแน่่น่	 สม่บููรณ์ุ	 และเกิดเนื่�อฉำ�า	 (สับูปะรดน่ำ�าผ่�งเนื่�อ	 1)	 ม่ากข่�น่	 ประม่าณุร้อยละ	 60	 ได้รับูการตรวัจัวััดคุณุภาพิควัาม่หวัาน่	 
(ค่าบูริกซ์ึ่)	ได้	15	บูริกซ์ึ่	มี่ปริม่าณุไน่เตรทัใน่เนื่�อสับูปะรดน้่อยกว่ัา	30	มิ่ลลิกรัม่ต่อกิโลกรัม่	และไม่่พิบูสารฆ่่าแม่ลงใน่ผลสับูปะรด	

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 เกษตรกรปลูกสับูปะรดโดยการแบู่งพืิ�น่ทีั�	 5	 ไร่	 ออกเป็น่ส่วัน่ต่างๆ	 ได้แก่	 พืิ�น่ทีั�รื�อตอแล้วัปลูกใหม่่	 พืิ�น่ทีั�สับูปะรดไว้ัตอปีทีั�	 1	 

ด้�นัพืัชีไร่ิ

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายเนตร	ทองคำา
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 9	พฤษภาคม	พ.ศั.	2504
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาตอนต้น
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 ศูันย์การศึักษานอกระบับัแลัะการศึักษา
	 	 ตามอัธิ์ยาศััย	(กศัน.)	อำาเภอเมืองลัำาปาง
	 	 จัังหวัิดิ์ลัำาปาง	
ท่ี่�อย่่ :	 บ้ัานทรายมูลั	เลัขที�	134	หมู่ที�	1	ตำาบัลับ้ัานเสิด็ิ์จั	
	 	 อำาเภอเมืองลัำาปาง	จัังหวัิดิ์ลัำาปาง	52000
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	7182	2938,	09	5134	7980
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2559

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

พืิ�น่ทีั�สับูปะรดไว้ัตอปีทีั�	2	และพืิ�น่ทีั�สับูปะรดไว้ัตอปีทีั�	3	มี่การหมุ่น่เวีัยน่พืิ�น่ทีั�ตาม่ส่วัน่ต่างๆ	ทีั�ได้แบู่งไว้ัเพืิ�อให้เกิด
การใช้ทีั�ดิน่เป็น่ระบูบู	ตลอดจัน่ไม่่เป็น่การสร้างภาระต้น่ทุัน่ใน่การปลูกม่ากจัน่เกิน่ไป	มี่การคัดแยกหน่่อก่อน่ 
น่ำาม่าปลกู	โดยคัดเอาหน่่อทีั�ไม่่สม่บููรณ์ุ	หน่่อทีั�เป็น่โรค	หน่่อทีั�มี่ขน่าดเล็กเกิน่ไป	(น่ำ�าหนั่กน้่อยกว่ัา	200	กรัม่ต่อหน่่อ)	
เอาทิั�ง	เลือกหน่่อพัิน่ธ์ุจัากแปลงทีั�ไม่่มี่ประวััติเป็น่โรคเน่่าและเพิลี�ยแป้ง	ตัดหน่่อแล้วัพัิกหน่่อได้ไม่่เกิน่	2	สัปดาห์ 
ต้องน่ำาลงดิน่ปลูกเพืิ�อให้ยังคงควัาม่แข็งแรงของหน่่อ	 ส่วัน่ของการเตรียม่ดิน่ปลูกสับูปะรดปลายฤดูฝน่	 
มี่การไถ์ดิน่ให้ล่กประม่าณุ	30	 –	 35	 เซึ่น่ติเม่ตร	ตากดิน่ทิั�งไว้ัอย่างน้่อย	 3	 วััน่	 แล้วัจ่ังไถ์จัอบูหมุ่น่ให้ดิน่มี่ 
ควัาม่ละเอียดม่ากพิอทีั�จัะปิดหน้่าดิน่เพืิ�อลดการสูญ้เสียควัาม่ชื�น่ได้	ชักร่องใน่แน่วัทีั�ช่วัยชะลอการไหลของน่ำ�า
แต่ต้องไม่่ให้เกิดน่ำ�าขังใน่ท้ัองร่อง	ปลูกเป็น่แถ์วัคู่	ระยะห่างระหว่ัางต้น่	40	เซึ่น่ติเม่ตร	ระยะห่างระหว่ัางแถ์วัคู่	 
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	 จัากการทีั�เกษตรกรม่ีกิจักรรม่ทีั�หลากหลายใน่พืิ�น่ทีั�ฟาร์ม่	 ซ่ึ่�งมี่ควัาม่โดดเด่น่ของกิจักรรม่เสริม่
ใน่ด้าน่การเลี�ยงปลาน่ิล	 การเลี�ยงกบูใน่น่าข้าวั	 การเลี�ยงหนู่น่า	 การเลี�ยงหอยขม่	ทัำาให้มี่เกษตรกรใน่พืิ�น่ทีั�
ชุม่ชน่ให้ควัาม่สน่ใจัเนื่�องจัากเป็น่กิจักรรม่ทีั�ยังดูแปลกใหม่่ใน่พืิ�น่ทีั�	 จ่ังได้แวัะเวีัยน่ม่าสอบูถ์าม่ถ่์งการเลี�ยง	 
มี่ประเด็น่ใน่เรื�องของทีั�ม่า	 แหล่งพัิน่ธ์ุ	 วิัธีการเลี�ยงอย่างคร่าวัๆ	 ระยะเวัลาเลี�ยง	 ผลผลิตและราคาขาย	 
ซ่ึ่�งน่ายเน่ตร	 ทัองคำา	 ยิน่ดีทีั�จัะถ่์ายทัอดประสบูการณ์ุทีั�ตน่เองได้เรียน่รู้จัากการปฏิิบัูติจัริง	 ให้แก่เกษตรกร 
ทีั�สน่ใจัม่าสอบูถ์าม่	 เพืิ�อให้เกิดการเรียน่รู้ใน่ชุม่ชน่	 โดยไม่่มี่ลักษณุะทีั�หวังวิัชาควัาม่รู้	 เนื่�องจัากมี่ควัาม่เชื�อ
ว่ัาการทีั�เกษตรกรจัะทัำาอะไรก็ตาม่ให้ประสบูผลสำาเร็จัใน่ด้าน่อาชีพิของตัวัเองนั่�น่จัะต้องผ่าน่การลงม่ือ
ปฏิิบัูติอย่างจัริงจัังจัน่ได้เป็น่สูตรเฉพิาะของตน่เองรายบุูคคล	 ต้องมี่การลองผิดลองถู์กเสียก่อน่ทีั�จัะสำาเร็จั	 
ลำาพัิงแต่เพีิยงควัาม่รู้ทัางด้าน่ทัฤษฎีีแล้วัไม่่ปฏิิบัูติอย่างจัริงจัังด้วัยนั่�น่	 ก็ยากทีั�จัะประสบูควัาม่สำาเร็จั	 
ดังนั่�น่จ่ังไม่่กลัวัว่ัาให้ควัาม่รู้แล้วัจัะมี่คู่แข่งม่าแย่งขายใน่ตลาด

“ความีร่ที้ี่�แท้ี่จุรงิได้้มีาจุากักัารลูงมืีอป็ฏิิบติัิทํี่างานด้้วยความีต้ัิงใจุ”
นายเนติร ที่องคํา เป็็นเกัษติรกัรรายหนึ�งทีี่�ป็ระกัอบอาชีพกัารทํี่าไร�สับป็ะรด้แลูะได้้รบัผิลูกัระที่บจุากัความี ผินัผิวนของราคา ทํี่าให้ติระหนักัได้้ว�ากัารทํี่ากัารเกัษติรเชิงเดี้�ยวมีีความีเสี�ยงมีากั จุงึได้้ป็รบัเป็ลีู�ยนพ้ืนทีี่�ของตัิวเอง

 เป็็นไร�นาสวนผิสมี ร�วมีกัับกัารทํี่าป็ระมีงแลูะเล้ีูยงสัติว์ไป็ด้้วยในพ้ืนทีี่�เดี้ยวกััน อีกัท้ัี่งยังลูด้ที่อนน้ําหนักัของเป้็าป็ระสงค์
 ในอาชีพที่างกัารเกัษติรจุากัเดิ้มีทีี่�มุี�งสรา้งผิลูกํัาไรจุากัพืชเชิงเดี้�ยวเพียงอย�างเดี้ยวมีาเป็็นกัารกัระจุายความีเสี�ยง

 ของรายได้้ ควบค่�กัับกัารให้ความีสําคัญของแหลู�งอาหารสําหรบัครอบครวัเนื�องด้้วยเพราะสภาพแวด้ลู้อมี
 เป็ลีู�ยนไป็มีากัจุากัอดี้ติ กัารหาอาหารจุากัธรรมีชาติิมีีหลูงเหลืูออย่�น้อยมีากัเพราะพ้ืนทีี่�ถ่กัแผิว้ถางไป็เพื�อทํี่ากัารเกัษติร

เชิงเดี้�ยวเกืัอบท้ัี่งหมีด้ จุงึจุาํเป็็นต้ิองมีีกัารป็รบัเป็ลีู�ยนท้ัี่งแนวคิด้ วิธีกัาร เสียใหมี� ใช้เวลูาในกัารค�อยๆ 
 ป็รับเป็ลีู�ยนเรยีนร่ ้ร�วมี 20 ปี็ ผิ�านกัารลูองผิดิ้ลูองถ่กั เพื�อให้ได้้ส่ติรสําเรจ็ุทีี่�เหมีาะสมีกัับตัิวเองแลูะบริบที่

 ของพ้ืนทีี่� สามีารถดํ้ารงอาชีพเล้ีูยงตัิวเองแลูะครอบครวัได้้อย�างมีีความีสุขติามีอัติภาพ 

70	เซึ่น่ติเม่ตร	สำาหรับูสับูปะรดโรงงาน่	ปลูกแล้วัพ่ิน่ยาคุม่วััชพืิชทัับูหลังปลูกทััน่ทีั	และสับูปะรดผลสด	ปลูกแบูบูใช้พิลาสติกคลุม่แปลงป้องกัน่วััชพืิชงอก	พิลาสติก
มี่อายุการใช้งาน่	ประม่าณุ	1	ปี	เก็บูตัวัอย่างดิน่เพืิ�อส่งสถ์านี่พัิฒน่าทีั�ดิน่ลำาปางดำาเนิ่น่การวิัเคราะห์	เมื่�อปี	2562	แล้วัพิบูว่ัา	ดิน่มี่สภาพิ	pH	5.5	คือมี่ควัาม่เป็น่กรด	 
จ่ังได้รับูการสนั่บูสนุ่น่ปูน่โดโลไม่ท์ัม่าหว่ัาน่ให้กระจัายทัั�วัแปลงก่อน่การไถ์เตรียม่ดิน่	ใน่อัตรา	400	กิโลกรัม่ต่อไร่	เพืิ�อปรับูปรุงสภาพิควัาม่เป็น่กรดของดิน่ให้ดีข่�น่
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	การปลูกสับูปะรด	มี่สับูปะรดพัิน่ธ์ุป๊ตตาเวีัย	เป็น่พัิน่ธ์ุหลัก	สำาหรับูปลูกเพืิ�อขายให้แก่แผงรับูซืึ่�อใน่ท้ัองถิ์�น่	เป็น่รายได้ประจัำาปี
สำาหรับูครอบูครัวั	น่อกจัากนี่�ยงัปลูกสับูปะรดผลสดไว้ัเป็น่ทัางเลือกใน่การจัำาหน่่ายเพิิ�ม่ช่องทัางรายได้ให้แก่ครอบูครัวัอีกทัางหน่่�ง	สับูปะรดผลสดทีั�ทัดลองน่ำาม่าปลูก	 
ได้แก่	 พัิน่ธ์ุป๊ตตาเวีัยตาดำา(กลายพัิน่ธ์ุม่าจัากสับูปะรดพัิน่ธ์ุป๊ตตาเวีัย)	 พัิน่ธ์ุ	MD2	 (เป็น่พัิน่ธ์ุน่ำาเข้าม่าจัากต่างประเทัศ)	 และพัิน่ธ์ุหอม่เขลางค์	 1	 (LP1	 :	 เป็น่พัิน่ธ์ุ 
ท้ัองถิ์�น่ทีั�ผสม่ปรับูปรุงพัิน่ธ์ุโดยม่หาวิัทัยาลัยเทัคโน่โลยีราชม่งคลล้าน่น่าลำาปาง)
	 3.	 การจััดการด้าน่การตลาด	 :	 ผลผลิตสับูปะรด	 พัิน่ธ์ุป๊ตตาเวีัย	 เฉลี�ย	 4.89	 ตัน่ต่อไร่	 (เฉลี�ยทัั�วัประเทัศ	 3.54	 ตัน่ต่อไร่)	 โดยผลผลิตสับูปะรดจัะมี่ 
ใน่ช่วังเดือน่พิฤษภาคม่	-	ต้น่เดือน่กรกฎีาคม่	ปริม่าณุ	18	ตัน่	จััดสรรผลผลิตโดยส่งโรงงาน่	15	ตัน่สำาหรับูสับูปะรดบูริโภคสดจัำาน่วัน่	3	ตัน่จัะมี่พ่ิอค้าใน่ชุม่ชน่รับูซืึ่�อ 
เป็น่ประจัำาทุักปี	เพิราะสับูปะรดมี่คุณุภาพิดี

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 ฟาร์ม่ของน่ายเน่ตร	ทัองคำา	ได้รับูคัดเลือกจัากสำานั่กงาน่เกษตรอำาเภอเมื่องลำาปาง	ให้เป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตร	(ศพิก.)		 
เครือข่าย	 ตำาบูลบู้าน่เสด็จั	 ผ่าน่การรับูรองของคณุะกรรม่การระดับูอำาเภอ	 ซ่ึ่�งมี่พืิชหลักได้แก่	 สับูปะรด	 และมี่กิจักรรม่อื�น่ๆเป็น่องค์ประกอบูเสริม่เติม่เต็ม่ให้เป็น่ 
ศูน่ย์เรียน่รู้ทีั�มี่ควัาม่หลากหลาย

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดกำ�แพังเพัชีริ

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ใน่พืิ�น่ทีั�สวัน่ม่ะน่าวั	 25	 ไร่	 มี่วิัธีการดูแลโดยใช้ควัาม่รู้จัากประสบูการณ์ุการเรียน่รู้ด้วัยตน่เอง	 ควัาม่รู้ทีั�ได้ม่าจัากบิูดาม่ารดาทีั�ทัำาการเกษตรอยู่ก่อน่หน้่า
แล้วั	และจัากการฟ๊งข่าวัสารด้าน่การเกษตรจัากสื�อต่างๆ	การแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้ประสบูการณ์ุระหว่ัางเกษตรกรทัำาสวัน่ทีั�รู้จัักกัน่	และการอบูรม่จัากหน่่วัยงาน่ต่างๆ
	 ซ่ึ่�งได้น่ำาแน่วัคิดและองค์ควัาม่รู้ทีั�ได้รับูกลับูม่าปรับูใช้ใน่พืิ�น่ทีั�การเกษตรของตน่เอง	 รวัม่ถ่์งการแสวังหาควัาม่รู้ใหม่่	ๆ	 เพืิ�อน่ำาม่าพัิฒน่ากระบูวัน่การผลิตให้ดียิ�งข่�น่	
แน่วัคิดหลักทีั�ใช้ภายใน่สวัน่ม่ะน่าวัได้เรียน่รู้จัาก	“ศูน่ย์กสิกรรม่ธรรม่ชาติม่าบูเอื�อง	จัังหวััดชลบุูรี”	เช่น่	มี่การผลิตปุ�ยหมั่กเพืิ�อใช้ปรับูปรุงดิน่ให้มี่ควัาม่อุดม่สม่บููรณ์ุ
	การลด	เลิก	การใช้สารเคมี่ปรับูเปลี�ยน่ม่าใช้วิัธีทัางเลือกทีั�ปลอดภัยทัั�งตัวัเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บูริโภค	โดยวิัธีการจััดการศัตรูพืิชแบูบูผสม่ผสาน่	เน้่น่การใช้ชีวัภัณุฑ์์
และสารสกัดชีวัภาพิทีั�ผลิตเองเพืิ�อกำาจััดโรคและแม่ลงศัตรูพืิช	 การบูริหารจััดการน่ำ�าอย่างคุ้ม่ค่า	 การปลูกป่าใน่พืิ�น่ทีั�การเกษตร	 (ป่า	 3	 อย่าง	 ประโยชน์่	 4	 อย่าง)	 
เพืิ�อให้เกิดควัาม่มั่�น่คง	และยั�งยืน่ทัางการเกษตร

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 สาม่ารถ์เก็บูผลผลิตม่ะน่าวัปีละ	2	รุ่น่	ซ่ึ่�งเพิิ�ม่ผลผลิตต่อไร่ให้สูงข่�น่	การลดการใช้สารเคมี่ใน่การกำาจััดศัตรูพืิชเป็น่การลดต้น่ทุัน่การผลิต	ส่งผลให้รายได้เพิิ�ม่ข่�น่	 
การน่ำาสารชีวัภัณุฑ์์ม่าใช้ส่งผลต่อระบูบูนิ่เวัศและปลอดภัยต่อตัวัเกษตรกร	 ผลผลิตภายใน่สวัน่ยังได้รับูการรับูรองการผลิตทีั�ถู์กหลักเกษตรดีทีั�เหม่าะสม่	 GAP	 
(ใบูรับูรองม่าตรฐาน่	GAP	ม่ะน่าวั	และพืิชผัก)	ซ่ึ่�งเป็น่การยืน่ยัน่ว่ัาผลผลิตมี่คุณุภาพิและมี่คาวัม่ปลอดภัยต่อผู้บูริโภค

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1)	 กระบวนการผลิิต	:	มี่การปฏิิบัูติทัางการเกษตรทีั�ดีสำาหรับูพืิช	(GAP	พืิช)	โดยมี่การจัดบัูน่ท่ักข้อมู่ลการผลิตม่ะน่าวัตลอดการผลิต
	 	 1.1	ปลูกตาม่แน่วัขน่าน่จัากทิัศตะวััน่ออก-ทิัศตะวััน่ตก	อยู่ใกล้แหล่งน่ำ�า	มี่การเตรียม่ดิน่ทีั�ดีก่อน่ปลูก	มี่การใช้ปุ�ยหมั่กรองก้น่หลุม่และปรับู	pH	5.5	-	6.0	ก่อน่ปลูก
	 	 1.2	การจััดการดิน่	ปุ�ย	น่ำ�า	
   	การกำาจััดวััชพืิช	ใช้เครื�องตัดหญ้้า	
   	การใส่ปุ�ย	ใส่ปุ�ยหมั่กร่วัม่กับูปุ�ยเคมี่	ช่วังแรก	3	-	4	ครั�งต่อปี	ต้น่ละ	0.5	กิโลกรัม่	ม่ะน่าวัอายุ	2	ปี	ให้ปุ�ย	2	ครั�งต่อปี	ต้น่ละ	1	กิโลกรัม่	โดยใส่บูริเวัณุรอบูทัรงพุ่ิม่

ด้�นัมันัสำำ�ปะหลัง

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายนพดิ์ลั	กระดิ์าษทอง	
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 28	มีนาคม	พ.ศั.	2531
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาปีที�	6	
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� : ศูันย์การศึักษานอกระบับัแลัะการศึักษา
	 	 ตามอัธิ์ยาศััย	(กศัน.)
ท่ี่�อย่่ : บ้ัานใหม่เจัร์ญสุิข	เลัขที�	171	หมู่ที�	3	ตำาบัลัเทพน์ม์ต	
	 	 อำาเภอบึังสิามัคคี	จัังหวัิดิ์กำาแพงเพชูร	62210 
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	1461	3595
E- mail  :  kwan282931@gmail.com
ID Line  :  0914613595
Facebook  :  นพดิ์ลั	กระดิ์าษทอง
Facebook Fanpage : สิวินผัักผัลัไม้แม่ต์�วิ
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2564

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

168 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	การถ่์ายทัอดควัาม่รู้จัากประสบูการณุ์ของตน่เองให้กับูผู้ทีั�สน่ใจั	 เข้าม่าศ่กษาดูงาน่ใน่พืิ�น่ทีั�
การเกษตรของตน่เอง
 	คณุะกรรม่การ	กลุ่ม่แปลงใหญ่้ผักวิัสาหกิจัชุม่ชน่ผู้ผลิตผักปลอดภัยอำาเภอบู่งสามั่คคี
 	วิัทัยากรพีิ�เลี�ยง	ศูน่ย์กสิกรรม่ธรรม่ชาติ	(ม่าบูเอื�อง)

กัารลูด้ต้ินทุี่นกัารผิลิูติ ลูด้กัารใช้สารเคมีี เน้นกัารจุดั้กัารโรคแลูะแมีลูงศัึติร่พืช
 แบบผิสมีผิสาน กัารใช้ปุ็� ยอย�างมีีป็ระสิที่ธิภาพ แลูะกัารบํารุงรกััษาดิ้น

 แลูะระบบนิเวศึน์ในพ้ืนทีี่�กัารเกัษติรให้เกิัด้ความีสมีดุ้ลู เพื�อให้เกิัด้เกัษติรกัรรมียั�งยืน

   	การให้น่ำ�า	 เดื�อน่ละ	2	-	3	ครั�ง	หรือตาม่ควัาม่ต้องการของพืิช	จัะให้ม่ากใน่ช่วังแตกใบูอ่อน่	ช่วังผลขยาย	ให้น้่อยใน่ช่วังออกดอก	และช่วังก่อน่ 
เก็บูเกี�ยวั	พิร้อม่กับูการใช้ฟางข้าวัห่ม่คลุม่ดิน่และรักษาควัาม่ชื�น่	งดให้น่ำ�าตั�งแต่ช่วังเดือน่มี่น่าคม่-ออกดอก
	 	 1.3	การจััดการโรคและแม่ลง
	 	 	1)	โรคม่ะน่าวั
   	โรคแคงเกอร์	สาเหตุจัากเชื�อแบูทัทีัเรีย	สาม่ารถ์เกิดข่�น่ได้ทุักส่วัน่ทัั�งใบู	กิ�งก้าน่	และผล	คือจัะเกิดเป็น่แผลกลม่	และขยายใหญ่้ฟูนู่น่คล้ายองน่ำ�า	
แก้ไขโดยป้องกัน่แม่ลงทีั�เป็น่พิาหะ	เช่น่หน่อน่ชอน่ใบู	ฉีดพ่ิน่ด้วัยชีวัภัณุฑ์์และน่ำ�าหมั่กชีวัภาพิ
   	โรครากเน่่าและโคน่เน่่า	 เกิดจัากเชื�อรา	 ลักษณุะอาการรากฝอยและรากแก้วัเน่่ามี่สีน่ำ�าตาลหรือดำา	 เปลือกของลำาต้น่จัะปริแตกมี่ยางไหลบูริเวัณุ
ขอบูแผล	ใบูเหลืองและร่วังหล่น่	แก้ไขโดยการเตรียม่แปลงปลูกทีั�เหม่าะสม่	และการใช้เชื�อราไตรโครเดอร์ม่่าฉีดควับูคุม่และป้องกัน่
   	วิัธีป้องกัน่กำาจััดโรคม่ะน่าวั	ใช้ชีวัภัณุฑ์์	เช่น่เชื�อราไตรโครเดอร์ม่่า	แบูคทีัเรีย	บูาซิึ่ลลัส	ซัึ่บูทีัลิส	(Bacillus	Subtilis)	(	BS)	ฉีดพ่ิน่หลังจัากประเมิ่น่
สถ์าน่การณ์ุใน่แปลงปลูกม่ะน่าวั
	 	 	2)	แม่ลงศัตรูม่ะน่าวั
   	หน่อน่ชอน่ใบู	ชอน่ไชกัดกิน่ใบูระยะใบูอ่อน่
   	หน่อน่กิน่ใบู	(หน่อน่แก้วั)	กัดกิน่ใบูอ่อน่และยอดอ่อน่ของม่ะน่าวั
   	เพิลี�ยไฟ	ดูดน่ำ�าเลี�ยงทีั�ยอดอ่อน่	ใบูอ่อน่	การทัำาลายจัะรุน่แรงใน่ระยะผลอ่อน่นั่บูแต่เริ�ม่ติดผล
   	ไรแดง	จัะดูดกิน่น่ำ�าเลี�ยงทีั�ใบู	อาการใบูจัะเป็น่สีน่ำ�าตาล	หงิกงอ	ไม่่เจัริญ้และล่วังหล่น่	ผิวัผลจัะกร้าน่	แคระแกร็น่	และร่วังหล่น่
   	วิัธีป้องกัน่กำาจััดแม่ลงศัตรูม่ะน่าวั	ใช้ชีวัภัณุฑ์์	เช่น่	เชื�อราบิูวัเวัอร์เรีย	เชื�อราเม่ตาไรเซีึ่�ยม่	เชื�อแบูคทีัเรียบูาซิึ่ลลัส	ทูัริงเยน่ซีึ่ส	(Bacillus	thuringiensis)	
(BT)	ฉีดพ่ิน่หลังจัากประเมิ่น่สถ์าน่การณ์ุใน่แปลงปลูกม่ะน่าวั
	 	 1.4	การคำ�ากิ�งให้กับูต้น่ม่ะน่าวั	เมื่�อม่ะน่าวัใกล้ผลิดอกออกผล	เพืิ�อป้องกัน่กิ�งฉีกหัก	และลดควัาม่เสียหายเนื่�องจัากโรคและแม่ลงได้
	 	 1.5	การตัดแต่งกิ�งม่ะน่าวั	ตัดแต่งกิ�งหลังจัากเก็บูเกี�ยวัผลผลิตแล้วัแบูบูเปิดกลางทัรงพุ่ิม่	ควับูคุม่ควัาม่สูงไม่่เกิน่	3	เม่ตร	เน้่น่ทัรงพุ่ิม่โปร่ง	แสงส่อง
ผ่าน่ได้	เพืิ�อป้องกัน่การทัำาลายของโรคและแม่ลง
	 2)	การจััดการผลิผลิิต	 :	การจััดการหลังการเก็บูเกี�ยวั	การเก็บูเกี�ยวัม่ะน่าวั	อายุเก็บูเกี�ยวั	7	-	8	 เดือน่	เพืิ�อให้ได้ม่ะน่าวัทีั�มี่คุณุภาพิ	และมี่การคัดแยก
ผลผลิตม่ะน่าวั	ซ่ึ่�งจัะมี่ราคาแตกต่างกัน่ตาม่คุณุภาพิของผลม่ะน่าวั
	 3)	การจััดการด้านการตลิาด	:	การปลูกพืิชลากหลายชนิ่ดภายใน่พืิ�น่ทีั�แปลง	เพืิ�อลดควัาม่เสี�ยงของราคาผลผลิตตกตำ�า	เช่น่	ม่ะละกอ	พิริก	เป็น่ต้น่

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
 	ผ่าน่การอบูรม่	ผู้ประกอบูการรุ่น่ใหม่่	(Start	Up)	ปี	2559
 	ผ่าน่การอบูรม่	พัิฒน่าเกษตรรุ่น่ใหม่่ให้เป็น่	Young	Smart	Farmer	ปี	2560
 	ผ่าน่การอบูรม่	การผลิตพืิชอาหารปลอดภัยตาม่ม่าตรฐาน่สิน่ค้าเกษตร	(โครงการ	Q	อาสา)	ปี	2560
 	ผ่าน่การอบูรม่	การพัิฒน่ากสิกรรม่สู่ระบูบูเศรษฐกิจัพิอเพีิยง	ปี	2561

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดต�ก

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 คุณุเทัพิพิลังได้ปลูกกล้วัยใน่รูปแบูบู	 “กล้วัยอิน่ทัรีย์”	 โดยไม่่มี่การใช้สารเคมี่ใดๆ	 ใน่การปลูกกล้วัย	 เพิราะมี่แน่วัคิดว่ัา	 
“อะไรก็ตาม่ทีั�เราใส่ลงไปให้กับูกล้วัยต้องเป็น่ประโยชน์่กับูพืิชและดิน่”	 โดยพัิน่ธ์ุกล้วัยทีั�ใช้ปลูกใน่ป๊จัจุับูัน่	 คือ	 กล้วัยน่ำ�าว้ัาพัิน่ธ์ุพืิ�น่เมื่อง	 
และยังมี่การปรับูปรุงคุณุภาพิดิน่การปลูกกล้วัย	เพิราะเดิม่ดิน่มี่โครงสร้างแข็งกระด้างไม่่อุ้ม่น่ำ�า	มี่ธาตุอาหารน้่อย	ปลูกพืิชไม่่เจัริญ้เติบูโต	 
หลังจัากการปรับูปรุงดิน่ด้วัยปุ�ยคอก	 ปุ�ยหมั่ก	 รวัม่ถ่์งการปลูกวััสดุคลุม่ดิน่แล้วันั่�น่	 ทัำาให้ดิน่มี่โครงสร้างทีั�ดีข่�น่สาม่ารถ์อุ้ม่น่ำ�า	 และมี่ 
ธาตุอาหารพืิชเพิิ�ม่ข่�น่	 พืิชมี่การเจัริญ้เติบูโตได้ดีข่�น่อย่างเห็น่ได้ชัด	 เนื่�องจัากดิน่มี่ควัาม่เหม่าะสม่ต่อการเปลี�ยน่แปลงด้วัยวิัธีของตน่เอง	 
ทัำาให้กล้วัยได้ผลผลิตทีั�ดีมี่คุณุภาพิ	 จัน่มี่คำาพูิดทีั�กล่าวัถ่์งกล้วัยของคุณุเทัพิพิลังว่ัา	 “หม่ดตั�งแต่ตัดกล้วัยลงม่าจัากต้น่”	 เนื่�องจัากกล้วัย
ของคุณุเทัพิพิลังนั่�น่	 ถู์กจัองไว้ัหม่ดแล้วัตั�งแต่กล้วัยยังไม่่ได้ออกจัากสวัน่	น่อกจัากการปรับูปรุงดิน่ให้มี่ควัาม่เหม่าะสม่แล้วั	 ยังมี่การวัาง
ระยะห่างระหว่ัางต้น่กล้วัยทัั�งระหว่ัางแถ์วั	และระหว่ัางต้น่	เพืิ�อให้มี่ควัาม่สะดวัก	ง่ายต่อการบูริหารจััดการ	และประหยัดการใช้แรงงาน่
ใน่การเก็บูเกี�ยวัผลผลิต	 ส่งผลให้สาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่ใน่การประกอบูอาชีพิเกษตรกรรม่จัน่สาม่ารถ์เป็น่ต้น่แบูบูให้กับูเกษตรกรผู้ทีั�สน่ใจั 
ใน่พืิ�น่ทีั�ได้อย่างเหม่าะสม่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การปลูกกล้วัยแบูบูบูังคับูทิัศทัาง	 ซ่ึ่�งธรรม่ชาติของกล้วัยจัะออกเครือใน่ลักษณุะทัิศทัางออกจัากต้น่แม่่	 ปล่อยให้เครือกล้วัย 
หนี่พิระอาทิัตย์	 เนื่�องจัากเครือกล้วัยไม่่ชอบูทิัศใต้กับูทิัศตะวััน่ตกเนื่�องจัาก	 แสงแดดจัะเผาแกน่เครือกล้วัยจัน่ไหม้่	 ส่งผลให้ท่ัอน่ำ�า 
และอาหารทีั�จัะไปเลี�ยงผลกล้วัยเสียหาย	ทัำาให้ผลกล้วัยทีั�ได้ไม่่สม่บููรณ์ุ	ลูกเล็ก	จ่ังต้องตัดหน่่อกล้วัยทีั�ออกทัางทิัศใต้และทิัศตะวััน่ตกออก	
ให้เหลือเพีิยงหน่่อกล้วัยทีั�ออกทัางทิัศเหนื่อกับูทิัศตะวััน่ออกไว้ั

ด้�นัก�ริผลิตกล้วัยนัำ��ว้ั�คุุณภ�พั

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายเทพพลััง	งามนนท์
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 11	มกราคม	พ.ศั.	2506
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาตอนปลัาย	(มศั.5)
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 โรงเรียนวัิดิ์เขมาภ์รตาราม
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	35/1	หมู่ที�	7	ตำาบัลัหนองบััวิเหนือ	
	 	 อำาเภอเมืองตาก	จัังหวัิดิ์ตาก	63000	
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	5099	2433
Facebook		 :		เทพพลััง	งามนนท์
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ
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	 น่ายเทัพิพิลัง	งาม่น่น่ท์ั	เริ�ม่ต้น่จัากการทัดลองปลูกกล้วัยน่ำ�าว้ัา	1	ไร่	โดยใน่ช่วังแรกนั่�น่ชาวับู้าน่ละแวักข้างเคียง	และผู้พิบูเห็น่
ต่างพูิดเป็น่เสียงเดียวักัน่ว่ัา	 “คุณุเทัพิพิลังนั่�น่บู้า”	 เนื่�องจัากผู้คน่แถ์วันั่�น่มี่ควัาม่คิดว่ัา	 ทีั�ดิน่ตรงนี่�เหม่าะสม่ใน่การปลูกข้าวัโพิดม่ากกว่ัา	
ยิ�งไปกว่ัานั่�น่	คุณุสวััสดิ�	งาม่น่น่ท์ั	(บิูดา)	ก็มี่ควัาม่คิดว่ัา	ลูกชายของตน่ไม่่น่่าจัะสาม่ารถ์ทัำาการเกษตรได้	เนื่�องจัากเห็น่ว่ัาไม่่มี่ควัาม่รู้และ
ไม่่เคยทัำาการเกษตรม่าก่อน่	ส่งผลให้คุณุเทัพิพิลังเริ�ม่ท้ัอ	แต่เมื่�อระยะเวัลาผ่าน่ไปกล้วัยทีั�ปลูกเริ�ม่ให้ผลผลิต	และสาม่ารถ์ขายได้	ส่งผลให้
คุณุเทัพิพิลังเริ�ม่มี่กำาลังใจัว่ัาตน่เองนั่�น่ได้เดิน่ม่าถู์กทัางแล้วั	จัากตอน่แรกทีั�คิดว่ัาจัะปลูกเพีิยงไร่เดียวั	จ่ังเริ�ม่ปลูกเพิิ�ม่ข่�น่เป็น่	6	ไร่	เมื่�อการ
ปลูกกล้วัยไปได้ดี	จ่ังได้ชักชวัน่บิูดา	น้่อง	และเจ้ัาของทีั�ดิน่แปลงข้างเคียง	หัน่ม่าปลูกกล้วัยอิน่ทัรีย์	ทัำาให้ป๊จัจุับัูน่มี่พืิ�น่ทีั�ปลูกกล้วัยทัั�งสิ�น่	
35	ไร่	น่อกจัากนี่�ยังได้เป็น่แหล่งเรียน่รู้ให้กับูเกษตรกร	และผู้ทีั�สน่ใจัใน่การเข้าม่าร่วัม่เรียน่รู้ภายใน่แปลงอีกด้วัย

 มีีความีภ่มิีใจุทีี่�สามีารถชักัชวนให้ บดิ้า น้องชาย แลูะน้องสาว 
รวมีไป็ถึงเกัษติรกัรแป็ลูงขา้งเคียงหันมีาทํี่ากัารเกัษติรแบบอินที่รย์ีสําเรจ็ุ  

ทํี่าให้ตินเองแลูะคนในครอบครวัมีีรายได้้ทีี่�มัี�นคง ยั�งยืน แลูะมีีชีวิติ 
ทีี่�มีีความีสุขจุากักัารทํี่ากัารเกัษติร สามีารถมีีเงนิเก็ับป็ระมีาณ 
100,000 บาที่ติ�อปี็ แลูะได้้ถ�ายที่อด้ความีร่ผ้ิ�านสื�อติ�างๆ เช�น 

 กัารป็ลู่กักัลู้วยวิถีอินที่รย์ี ได้้รบักัารถ�ายที่อด้เรื�องราวความีสําเรจ็ุ
 ในรายกัาร Come Home บา้นทีี่�กัลัูบมีา ออกัอากัาศึวันพุธทีี่�  

26 สิงหาคมี 2563 เวลูา 21.00 - 21.30 น. ที่างไที่ยพีบเีอส

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	เริ�ม่จัากการเลอืกปลูกกล้วัยน่ำ�าว้ัา	สายพัิน่ธ์ุทีั�มี่ควัาม่เหม่าะสม่กบัูบูริบูทัของพืิ�น่ทีั�	เนื่�องจัากกล้วัยน่ำ�าว้ัาพัิน่ธ์ุ
พืิ�น่เม่อืง	ม่คีวัาม่สงูของลำาต้น่ทีั�ไม่่สูงหรือตำ�าเกิน่ไป	ทัน่แลง้ได้ดี	เหม่าะสม่กบัูดิน่บูรเิวัณุทีั�เพิาะปลกูใน่ป๊จัจับัุูน่	และอีกเหตุผล	คอื	จัังหวััดตาก	 
ลม่แรง	พิายุเข้าบู่อย	หากต้น่กล้วัยสูงเกิน่ไป	 เมื่�อเจัอกับูพิายุลม่แรงจัะล้ม่ได้ง่าย	 โดยปลูกกล้วัยทีั�ระยะ	4	x	4	 เม่ตร	ควัาม่ล่กของหลุม่
ขน่าด	 50	 x	 50	 เซึ่น่ติเม่ตร	 รองก้น่หลุม่ด้วัยปุ�ยคอกและเชื�อไตรโคเดอร์ม่า	 กำาจััดวััชพืิชด้วัยวิัธีการไถ์พิรวัน่ดิน่	 และม่ีตัดแต่งต้น่กล้วัย	 
ทุัก	3	เดือน่	หน่่อกล้วัยจัะงอกเพิิ�ม่ข่�น่	ให้ตัดหน่่อกล้วัยรุ่น่นั่�น่ออก	เหลือไว้ัเพีิยง	1	หน่่อใน่	1	กอ	แล้วัเลือกทิัศทัางให้ตกกล้วัยตกเครือ	
เพืิ�อให้กล้วัยให้ผลผลิตทุักๆ	3	เดือน่	ตลอดทัั�งปี
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	:	ต้น่กล้วัยให้ผลผลิตใน่ช่วังปีทีั�	1	ถ่์งปีทีั�	5	ให้ผลผลิต	3	เดือน่ต่อครั�ง	กล้วัย	1	ไร่ให้ผลผลิตประม่าณุ	 
600	-	650	หวีัต่อปี	แต่ละหวีัหนั่กประม่าณุ	0.8	-	1.3	กิโลกรัม่	เก็บูเกี�ยวัผลผลิตกล้วัยทุักๆ	15	วััน่	โดยเก็บูเกี�ยวักล้วัยทีั�ระดับูควัาม่สุก 
ตั�งแต่	 70	 -	 100%	 โดยกล้วัยสุกเต็ม่ทีั�	 100%	 จัะน่ำาไปใช้ทัำากล้วัยตาก	 โดยเมื่�อกล้วัยเริ�ม่สุกต้องรีบูเก็บูเกี�ยวัผลผลิต	 เพืิ�อป้องกัน่น่ก 
และแม่ลงวััน่ทัองทัำาลายผลผลิตกล้วัย	น่อกจัากนี่�ยงัได้น่ำาผลผลิตม่าแปรรูปเป็น่กล้วัยตาก	กล้วัยดิบูบูดผง	โดยได้รับูการสนั่บูสนุ่น่อุปกรณ์ุ
และตู้อบูกล้วัยจัากหน่่วัยงาน่ภาคีต่างๆ
 3. การจััดการด้านการตลิาด	 : ใน่ช่วังเริ�ม่แรกนั่�น่ได้น่ำากล้วัยไปวัางจัำาหน่่ายทีั�ตลาดบุูญ้นิ่ยม่	 สัน่ติอโศก	 ซ่ึ่�งสงวัน่ไว้ัสำาหรับู 
การค้าขายสำาหรับูเกษตรอิน่ทัรียเ์ท่ัานั่�น่	จัำาน่วัน่	200	-	300	หวีั	โดยสาม่ารถ์ขายหม่ดภายใน่เวัลา	2	-	3	วััน่	และกล้วัยทีั�เหลือทีั�ไม่่ได้คณุุภาพิ	 
เช่น่	ผลเล็ก	ไม่่สวัยงาม่	ก็น่ำาไปเป็น่อาหารของวััวั	น่อกจัากนี่�ยังมี่ผลิตภัณุฑ์์แปรรูปจัากกล้วัย	จัำาหน่่ายผ่าน่ช่องทัางต่างๆ	ทัั�งทัางออน่ไลน์่
และออฟไลน์่	ส่งผลทัำาให้สาม่ารถ์สร้างรายได้	และสร้างอาชีพิให้กับูคน่ใน่ท้ัองถิ์�น่ได้อย่างยั�งยืน่

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 น่ายเทัพิพิลงั	งาม่น่น่ทั	์ได้เข้าร่วัม่อบูรม่และกจิักรรม่ต่างๆ	จัากหน่่วัยงาน่ทีั�เกี�ยวัข้อง	และยงัเป็น่สม่าชกิเครือข่ายกสิกรรม่ไร้สาร
พิิษอัน่เนื่�องม่าจัากพิระราชดำาริ	ซ่ึ่�งการเข้าร่วัม่กิจักรรม่ต่างๆ	เหล่านี่�	ทัำาให้ได้องค์ควัาม่รู้หรือแน่วัคิดใหม่่ๆ	ม่าประยุกต์หรือปรับูใช้ใน่การ
ประกอบูอาชีพิ	น่อกจัากควัาม่รู้ทีั�ได้จัากการอบูรม่หรือเข้าร่วัม่กิจักรรม่ต่างๆ	แล้วั	คุณุเทัพิพิลัง	ยังหาควัาม่รู้ต่างๆ	ทีั�สาม่ารถ์น่ำาม่าพัิฒน่า
และปรับูใน่การเกษตร	จัากทัางอิน่เตอร์เน็่ตอีกทัางหน่่�งด้วัย

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดพัะเย�

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 การใช้น่ำ�าระบูบูแอรแ์วัร์เข้าม่าช่วัยทัำาการเกษตร	เพืิ�อเพิิ�ม่แรงดัน่น่ำ�าใหทั้ั�วัถ่์งภายใน่สวัน่	ทัำาใหป้ระหยดัเวัลา
ทัำางาน่	ลดการสิ�น่เปลืองน่ำ�ามั่น่เชื�อเพิลิงใน่การสูบูน่ำ�า	
 	 การปรับูปรุงคุณุภาพิดิน่	 น่ำาใบูลำาไยทีั�ได้จัากการตัดแต่งกิ�ง	 โดยจัะไม่่น่ำาไปเผาทัำาลายทิั�ง	 แต่จัะน่ำาไปทัำา 
เป็น่ปุ�ยหมั่กบูริเวัณุโคน่ต้น่ลำาไยแทัน่	 เพืิ�อให้เกิดการย่อยสลายตาม่ธรรม่ชาติ	 การใช้ปุ�ยหมั่ก	 ปุ�ยสั�งตัด	 และน่ำ�าหมั่ก
ชีวัภาพิ	เช่น่	ใช้น่ำ�าหมั่กมู่ลไก่ใน่การปรับูสภาพิดิน่	น่อกจัากนี่�ยังได้น่ำาน่ำ�าหมั่กสูตรต่างๆ	ม่าใช้ใน่แปลงปลูกพิริก	
 	 การเปลี�ยน่ตาใบูให้เป็น่ตาดอก	หลังพ่ิน่สารโพิแทัสเซีึ่ยม่คลอเรต	30	-	40	วััน่	ลำาไยเริ�ม่ผลิใบูยอดจัากนั่�น่ 
ให้พ่ิน่น่ำ�าหมั่กจุัลิน่ทัรีย์กระตุ้น่ตาดอกด้วัยฮ่อร์โม่น่เร่งดอก	 ร่วัม่กับูสารชีวัภัณุฑ์์ทีั�ป้องกัน่กำาจััดโรคและแม่ลง	 
เพืิ�อป้องการการทัำาลายยอดอ่อน่	และตาดอก

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 การลดต้น่ทุัน่การผลิต	 โดยการใช้น่ำ�าระบูบูแอร์แวัร์	 เพืิ�อเพิิ�ม่แรงดัน่น่ำ�า	 ทัำาให้ประหยัดเวัลาทัำางาน่	 
และประหยัดน่ำ�ามั่น่เชื�อเพิลิงใน่การสูบูน่ำ�า	 และน่ำาหญ้้าทีั�ตัดแล้วัม่าสุม่โคน่ต้น่	 พิร้อม่กับู	 EM	 เพืิ�อปรับูสภาพิดิน่	 
และลดแรงงาน่ใน่การใส่ปุ�ย

ด้�นัลำ�ไย

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายเฉลีัยวิ	ธ์ิ์ตาโพธ์ิ์�

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 6	พฤศัจ์ักายน	พ.ศั.	2513

ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ประถ์มศึักษา

สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 เชีูยงคำาว์ิทยาคม

ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	85	หมู่ที�	4	ตำาบัลัทุ่งผัาสุิข	

	 	 อำาเภอเชีูยงคำา	จัังหวัิดิ์พะเยา	56110

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	8003	6771

เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2560

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

172 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 จัากการทีั�ได้ทัำาการเกษตร	 จัน่เป็น่ทีั�ประจัักษ์แก่คน่ใน่ชุม่ชน่	 
ทัำาให้เกษตรกรหลากหลายเข้าม่าปร่กษา	 และน่ำาควัาม่รู้ไปปรับูใช้	 
และได้รับูโอกาสใน่การเป็น่วิัทัยากรใน่การแบู่งป๊น่ควัาม่รู้ให้แก่บุูคคลทีั�สน่ใจั	 
โดยป๊จัจุับัูน่ได้มี่การรวัม่กลุ่ม่เป็น่เกษตรกรแปลงใหญ่้	ใน่ฐาน่ะของประธาน่กลุ่ม่	 
จ่ังได้แน่ะน่ำาให้สม่าชิกได้ปฏิิบัูติไปใน่ทิัศทัางของการทัำาเกษตรผลผลิต 
คุณุภาพิและปลอดภัย

 กัารเป็็นเกัษติรกัรต้ิองมีีความีใฝ่� ร่ ้พัฒนาตินเองอย่�เสมีอ
 มีีจุติิอาสาพรอ้มีแบ�งปั็นความีร่ใ้ห้แกั�ชุมีชน ซืึ่�อสัติย์ติ�อตินเอง

แลูะลู่กัค้า โด้ยต้ัิงใจุผิลิูติสินค้าทีี่�มีีคุณภาพ แลูะป็ลูอด้ภัย

 	 การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิต	โดยการใช้น่ำ�าหมั่ก	ปุ�ยหมั่ก	และสารชีวัภัณุฑ์์	ใน่การป้องกัน่กำาจััดศัตรูพืิช	
และบูำารุงดูแลต้น่		

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	 :	วัางแผน่การผลิตตั�งแต่การเตรียม่ต้น่	ใช้น่ำ�าหมั่ก	 ปุ�ยหมั่ก	และสารชีวัภัณุฑ์์	และการ 
น่ำาน่วััตกรรม่การให้น่ำ�าแบูบูระบูบูแอร์แวัร์	 เพืิ�อลดต้น่ทุัน่การผลิต	 และมุ่่งเน้่น่กระบูวัน่การผลิตทีั�ปลอดภัย	 
ต่อผู้ผลิต/ผู้บูริโภค	 และรักษาสิ�งแวัดล้อม่	 น่อกจัากผลิตลำาไยเป็น่พืิชหลัก	 ยังได้ปลูกพิริกเป็น่พืิชเสริม่	 กรณุีประสบู
ป๊ญ้หาภัยแล้ง	ซ่ึ่�งส่งผลต่อผลผลิตลำาไย	
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 มี่การรวัม่ตัวัจััดตั�งเป็น่เกษตรแปลงใหญ่้ลำาไย	 เพืิ�อรวับูรวัม่ผลผลิตของสม่าชิก 
ภายใน่กลุ่ม่	ตรวัจัสอบูผลผลิตทัั�งด้าน่คุณุภาพิ	และสารพิิษตกค้าง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: จััดจัำาหน่่ายให้แก่โรงงาน่ผลิต	เพืิ�อแปรรูปต่อไป

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

	 ได้เข้าร่วัม่การอบูรม่กับูหน่่วัยงาน่ต่างๆ	 และแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้
กับูปราญ้ช์เกษตรกรทีั�ต่างๆ	 และน่ำาองค์ควัาม่รู้ทีั�ได้รับูม่าปรับูใช้ให้เกิด
ประสิทัธิภาพิ	และประสิทัธิ�ผลต่อไป
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จัังหวััดเช่ียงริ�ย

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 การใช้น่วััตกรรม่การจััดการน่ำ�าระบูบูแอร์แวั	กระบูวัน่การผลิตใน่รูปแบูบูการจััดการศัตรูพืิชแบูบู	IPM	
	 1)	 การใช้้นวัตกรรมการจััดการนำ�าระบบแอร์แว
	 	 แอร์แว่ั	คือ	อุปกรณ์ุทีั�ช่วัยเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการสูบูน่ำ�าจัากแหล่งน่ำ�าไปพืิ�น่ทีั�ทีั�ต้องการน่ำ�าของเกษตรจ่ังประดิษฐ์คิดค้น่ข่�น่ม่าเพืิ�อ
ช่วัยให้การสูบูน่ำ�าไปได้ไกล	และเร็วัยิ�งข่�น่	ด้วัยการอาศัยแรงดัน่จัากอากาศภายใน่ท่ัอพีิวีัซีึ่ทีั�ต่อระหว่ัางส่งท่ัอส่งน่ำ�า	ดัน่น่ำ�าทีั�เข้าไปใน่ท่ัอนั่�น่	 
สาม่ารถ์ช่วัยให้เครื�องสูบูน่ำ�าทัำางาน่น่้อยลง	 แต่ได้ปริม่าณุน่ำ�าม่ากข่�น่ด้วัยเทัคโน่โลยีจัากภูมิ่ป๊ญ้ญ้าชาวับู้าน่นี่�	 จ่ังถู์กน่ำาไปเผยแพิร่	 
ไปยังเกษตรกรทีั�มี่ป๊ญ้หาเรื�องการสูบูน่ำ�าทีั�ต้องใช้เวัลา	และพิลังงาน่ม่ากใน่การสูบูน่ำ�าม่ายังแปลงเพิาะปลูกม่าก	เพืิ�อให้น่ำ�าสำาหรับูพืิชทีั�ปลูก
ได้	มี่การให้น่ำ�าแบูบูระบูบูม่นิิ่สปริงเกอร์	เพืิ�อจัะประหยดัน่ำ�าใน่ฤดแูล้ง	เพืิ�อรองรับูกับูสภาพิอากาศทีั�เปลี�ยน่แปลงและการขยายตัวัของตลาด
ผู้บูริโภคส้ม่เขียวัหวัาน่	และเกษตรกรทีั�สน่ใจัปลูกส้ม่เขียวัต่อไป
	 	 แอร์แว่ั	 นั่�น่เป็น่สิ�งประดิษฐ์ทีั�มี่ประโยชน์่และถู์กเผยแพิร่ไปให้กับูเกษตรกรคน่อื�น่ๆทีั�ม่ีป๊ญ้หาเรื�องการสูบูน่ำ�าข่�น่ทีั�สูง
และม่อเตอร์วิัธีการเพิิ�ม่แรงดัน่น่ำ�าใน่การสูบูน่ำ�าแบูบูประหยัดพิลังงาน่ต้น่ทุัน่ตำ�านั่�น่คืออุปกรณ์ุเพิิ�ม่แรงดัน่น่ำ�าทีั�เรียกว่ัา	 “แอร์แว่ั”คำาว่ัา	 
แอร์	ม่าจัากอังกฤษ	แปลว่ัาอากาศ	คำาว่ัา	แว่ั	เป็น่ภาษาเหนื่อ	แปลว่ัา	แวัะ	เมื่�อน่ำาม่ารวัม่กัน่	แอร์แว่ั	หม่ายถ่์ง	ทีั�แวัะพัิกอากาศ	โดยการน่ำา
น่วััตกรรม่นี่�ม่าใช้	เป็น่การลดต้น่ทุัน่ใน่เรื�องพิลังงาน่เชื�อเพิลิงทีั�ใช้กับูเครื�องสูบูน่ำ�า	เมื่�อส้ม่เขียวัหวัาน่ได้รับูปริม่าณุน่ำ�าทีั�เพีิยงพิอ	ลดต้น่ทุัน่
เรื�องปุ�ยและยา	เคมี่	ทัำาให้ผลผลิตส้ม่มี่คุณุภาพิ	ผิวัสวัย	ราคาสูง	สร้างรายได้ทีั�ม่ากข่�น่ให้แก่ครอบูครัวั
	 2)	 กระบวนการผลิิตในรูปแบบการจััดการศััตรูพืืช้แบบ	IPM
	 	 เนื่�องจัากพืิ�น่ทีั�ทัำาการเกษตรเดิม่	 เป็น่พืิ�น่ทีั�ทีั�เคยใช้สารเคมี่อย่างหนั่กม่าก่อน่	 เมื่�อเริ�ม่ปรับูเปลี�ยน่การจััดการศัตรูพืิชแบูบู

ด้�นัพืัชีสำวันั (ส้ำมเข่้ยวัหวั�นั)

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นางอำาไพ	อะโนมา
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 6	มีนาคม	พ.ศั.	2516
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 มัธิ์ยมศึักษาตอนต้น
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 ศูันย์การศึักษานอกระบับัแลัะการศึักษา
	 	 ตามอัธิ์ยาศััย	(กศัน.)	อำาเภอเชีูยงของ	
	 	 จัังหวัิดิ์เชีูยงราย	
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	9	หมู่ที�	4	ตำาบัลัร์มโขง	อำาเภอเชีูยงของ
	 	 จัังหวัิดิ์เชีูยงราย	57140
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	8909	0387
ID Line 	 :		0988090387
Facebook		 :		อำาไพ	อะโนมา
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2562

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

174 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 จััดตั�งกลุ่ม่เกษตรกรชาวัสวัน่ส้ม่
 	 จััดตั�งกลุ่ม่แปลงใหญ่้ส้ม่เขียวัหวัาน่สีทัองริม่โขง	ใหม่่	เมื่อง	เย็น่
 	 จััดทัำาแปลงเรียน่รู้แปลงต้น่แบูบูใน่พืิ�น่ทีั�	10	–	1	–	47	ไร่
 	 เป็น่	Smart	Farmer	ต้น่แบูบู	อำาเภอเชียงของ
 	 ส่งเสริม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกส้ม่	ทัำาการปลูกส้ม่อย่างปลอดภัย

ทํี่ากัารเกัษติรอย�างป็ลูอด้ภัย  
ภายใต้ิความีมัี�นคง มัี�งคั�ง แลูะ ยั�งยืน

ผสม่ผสาน่	 เพืิ�อแก้ป๊ญ้หาเรื�องสารเคมี่ตกค้างใน่ดิน่และหัน่ม่าปรับูปรุงบูำารุงดิน่	 ใน่รูปแบูบูการใช้ปุ�ยอิน่ทัรีย์และการคลุม่ดิน่	 เลือกปลูก
พืิชทีั�สาม่ารถ์เป็น่ได้ทัั�งแน่วักัน่ชน่และสร้างรายได้	 เช่น่	 ไผ่รวัก	 ทีั�เลือกปลูกไผ่รวัก	 เพิราะไผ่รวักสาม่ารถ์น่ำาลำาต้น่แก่ม่าทัำาค้างหรือ 
ไม้่คำ�ากิ�งส้ม่	 สาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่ใน่การซืึ่�อวััสดุทัำาค้างหรือไม้่คำ�าได้อีก	 และยังสาม่ารถ์ขายลำาต้น่	 สร้างรายได้เพิิ�ม่ให้แก่ครอบูครัวัได้อีกทัาง	 
อีกทัั�ง	ได้น่ำาวิัชาการด้าน่การเกษตรแขน่งต่างๆม่าปรับูใช้	คือ
  	ใช้วิัธีการปรับูปรุงบูำารุงดิน่	โดยการคลุม่โคน่ต้น่ส้ม่เขียวัหวัาน่เพืิ�อให้	ควัาม่ชื�น่ทีั�มี่อยูใ่น่ดิน่ยังหล่อเลี�ยงสัตว์ัและจุัลชีพิทีั�มี่
ประโยชน์่ใน่ดิน่	เป็น่วิัธีการปรับูปรุงบูำารุงดิน่ทีั�ไม่่ต้องใช้ต้น่ทุัน่
  	ใช้วิัธีการป้องกัน่และกำาจััดแม่ลงศัตรูพืิช	 โดยวิัธีกล	 โดยการใช้กาวัเหนี่ยวัดักแม่ลง	 วิัธีการนี่�ทัำาให้เกษตรกรสาม่ารถ์ 
สังเกตแม่ลงทีั�เป็น่พิาหะของโรคทีั�เกี�ยวักับูส้ม่เขียวัหวัาน่	 สาม่ารถ์พิยากรณ์ุได้ว่ัาจัะมี่แม่ลงศัตรูพืิชระบูาดหรือสาม่รถ์ป้องกัน่การระบูาด
ได้ทััน่ท่ัวังทีั
  	ใช้สารล่อแม่ลงวััน่ทัอง	 เพืิ�อเป็น่การป้องกัน่ไม่่ให้แม่ลงวััน่ทัองเจัาะและวัางไข่ใน่ผลส้ม่	 ทัำาให้ผิวัส้ม่เขียวัหวัาน่เสียหาย	 
จ่ังสร้างกับูดักโดยใช้สารล่อแม่ลงวััน่ทัอง	ดักแม่ลงวััน่ทัอง	เพืิ�อตัดตอน่และป้องกัน่กำาจััดแม่ลงวััน่ผลไม้่ได้
  	ใช้สารเคมี่อย่างเหม่าะสม่	ตาม่กระบูวัน่การม่าตรฐาน่การปฏิิบัูติทัางการเกษตรทีั�ดี	สำาหรับูพืิชอาหาร	(GAP)

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 การใช้น่วััตกรรม่ใน่รูปแบูบูผลิตส้ม่เขียวัหวัาน่ปลอดภัย	สาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่การผลิตได้	ไร่ละ	2,500	บูาทั	ผลผลิตได้รับูการรับูรอง
ม่าตรฐาน่	GAP	การลดการใช้สารเคมี่และการใช้วิัธีการจััดการศัตรูพืิชแบูบูผสม่ผสาน่	 เลือกใช้สารเคมี่เท่ัาทีั�จัำาเป็น่	ไม่่ใช้สารเคมี่ใน่กลุ่ม่
ต้องห้าม่	การให้น่ำ�าใน่รูปแบูบูสปริงเกอร์	และมิ่นิ่สปริงเกอร์	เพืิ�อเป็น่การประหยัดน่ำ�าใน่ช่วังฤดูแล้ง	เป็น่ต้น่	

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	 :	 ผลิตส้ม่เขียวัหวัาน่แบูบูปลอดภัยตลอดระบูบูการผลิต	 (ตั�งแต่ส้ม่เริ�ม่ให้ผลผลิต	 ตลอดจัน่ถ่์ง 
กระบูวัน่การเก็บูเกี�ยวั
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	: แบู่งจัำาหน่่ายเป็น่ส้ม่ทัั�วัไปให้กับูพ่ิอค้าคน่กลาง	70%	และจัำาหน่่ายเป็น่ส้ม่คุณุภาพิ	30%
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ตลาดพ่ิอค้าคน่กลาง	(ส้ม่ทัั�วัไป)	ตลาดรับูซืึ่�อส้ม่คุณุภาพิ	(ตลาดพืิชปลอดภัย)

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
 	 การอบูรม่สัม่ม่น่า
 	 การศ่กษาดูงาน่	
 	 เข้าร่วัม่กลุ่ม่เกษตรกรแบูบูแปลงใหญ่้
 	 สื�อออน่ไลน์่
 	 เอกสารวิัชาการ/คู่มื่อ/แผ่น่พัิบู
 	 นั่กวิัชาการส่งเสริม่การเกษตรใน่พืิ�น่ทีั�

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ
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จัังหวััดเช่ียงใหม่

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
	 ใน่การปลูกเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่ช่วังแรกได้พิบูกับูป๊ญ้หาใน่ขั�น่ตอน่การผลิต	 เนื่�องจัากป๊จัจััยสภาพิแวัดล้อม่ภายน่อก	 เช่น่	 แสง	 อุณุหภูมิ่	 ควัาม่ชื�น่	 
ระยะปลูก	 โรค-แม่ลง	 เป็น่ต้น่	 จ่ังได้ร่วัม่กัน่หาวัิธีและแน่วัทัางเพืิ�อลดการสูญ้เสียของผลผลิต	 จัากการค้น่ควั้าและลองผิดลองถ์ูก	 จ่ังสาม่ารถ์พิบู
ทัางออกใน่การปอ้งกัน่และแกไ้ขป๊ญ้หาดังกล่าวั	ได้แก่	ปรับูปรุงระยะปลูกให้เหม่าะสม่	หรือปรับูเปลี�ยน่พัิน่ธ์ุเม่ล่อน่ให้เหม่าะกับูสภาพิอากาศใน่บูางฤดู	 
น่อกจัากนี่�ได้เห็น่ควัาม่สำาคัญ้ใน่การผลิตเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่ให้ได้คุณุภาพิ	มี่ควัาม่ปลอดภัย	ทัั�งต่อผู้ผลิตและต่อผู้บูริโภค	จ่ังได้สมั่ครเข้ารับูการตรวัจัรับูรอง
ม่าตรฐาน่	 GAP	 และผลผลิตได้รับูการสุ่ม่ตรวัจัหาสารเคมี่ตกค้าง	 ซ่ึ่�งได้ผ่าน่การรับูรอง	Quality	 product	 from	Quality	 farm	 (Q)	 จัากกรม่ 
วิัชาการเกษตร	สวัพิ.1	ใน่ปี	2556	ใน่ระบูบูไฮ่โดโปนิ่กส์	ให้ระบูบูน่ำ�าอัตโน่มั่ติ

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ใน่	1	 โรงเรือน่	 ต่อรอบูการผลิต	จัะผลิตเม่ล่อน่ได้ประม่าณุ	700	 -	800	ผล	 (เฉลี�ย	750	ผล)	 คิดน่ำ�าหนั่กเฉลี�ยทีั�	 1.5	 กิโลกรัม่ต่อผล	 
จัะได้เม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่	 1,125	 กิโลกรัม่	 ตาม่ควัาม่ต้องการของตลาดรับูซืึ่�อประจัำา	 จ่ังได้มี่การวัางแผน่การผลิตล่วังหน้่าเพืิ�อคาดคะเน่ปริม่าณุผลผลิต 
เม่ล่อน่ให้ออกสู่ตลาดอยา่งสม่ำ�าเสม่อ	และไม่่ให้มี่ปริม่าณุม่ากเกิน่ไปจัน่เกิน่ควัาม่ต้องการของตลาด	โดยจัะวัางแผน่การปลูกโดยหยอดเม่ล็ดลงถุ์งปลูก 
ใน่แต่ละโรงเรือน่	ทุัก	20	วััน่	คำาน่วัณุรอบูการปลูกหมุ่น่เวีัยน่	
 	 ป๊จัจุับัูน่ได้ดำาเนิ่น่การปลูกเม่ลอน่ญี้�ปุ่น่ใน่โรงเรือน่ทัั�งหม่ด	2	แห่ง	จัำาน่วัน่	18	หลัง	อยู่ทีั�	ตำาบูลหน่องแก๋วั	4	หลัง	(พืิ�น่ทีั�	1	ไร่)	และทีั�	 
ตำาบูลน่ำ�าแพิร่	14	หลัง	(พืิ�น่ทีั�	16	ไร่)
 	 ผลตอบูแทัน่	 (กำาไร)	 ทีั�ได้รับูจัากการขายเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่แต่ละรอบูจัะน่ำาม่าใช้เป็น่ต้น่ทุัน่หมุ่น่เวีัยน่ใน่การปลูกรอบูถ์ัดไป	 แต่เนื่�องจัาก 
วััสดุปลูกสาม่ารถ์ใช้ได้ถ่์ง	 4	 ครั�ง	 ใน่	 1	 ปี	 จ่ังเป็น่การลดต้น่ทุัน่ใน่การผลิตใน่รอบูถ์ัดไปด้วัยการน่ำาน่วััตกรรม่และเทัคโน่โลยีการให้น่ำ�าอัตโน่มั่ติ	 
ม่าประยุกต์ใช้	ทัำาให้ประหยัดต้น่ทุัน่ด้าน่แรงงาน่

ด้�นัก�ริผลิตเมล่อนัญ่ี่�ปุ�นัคุริบวังจัริ

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 ว่ิาที�ร้อยตรีหญ์ง	วิน์ดิ์า	ดุิ์มไม้
วัันั เดือนั ปีเกิด :	 13	กันยายน	พ.ศั.	2532
ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาโท	สิาขาธุิ์รก์จัเกษตร
สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยเชีูยงใหม่
ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	154	หมู่ที�	8	ตำาบัลัหนองแก๋วิ	
	 	 อำาเภอหางดิ์ง	จัังหวัิดิ์เชีูยงใหม่	50230
โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	1852	6247
E- mail 	 :		wanida.dummai@gmail.com
ID Line 	 :		thebestmelon	
Facebook		 :		Bestly	wanida
เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

176 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 จัากการปลูกเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่แบูบูไฮ่โดรโปนิ่กส์เป็น่รายแรกใน่ตำาบูลหน่องแก๋วั	 จ่ังเป็น่ทีั�สน่ใจัของเกษตรกรใน่พืิ�น่ทีั�เข้าม่าแวัะชม่ 
และขอควัาม่รู้ใน่ขั�น่ตอน่การปลูก	และด้วัยควัาม่เป็น่คน่ทีั�ไม่่หวังควัาม่รู้	จ่ังให้คำาแน่ะน่ำาใน่การสร้างอาชีพิ	ป๊จัจุับัูน่ใน่ตำาบูลหน่องแก๋วั	และใกล้เคียง	
จ่ังมี่เกษตรกรปลูกเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่ใน่ลักษณุะเดียวักัน่หลายราย	และใน่อน่าคตจัะมี่การรวัม่กัน่ผลิตและจัำาหน่่ายใน่รูปแบูบูวิัสาหกิจัชุม่ชน่	ต่อไป
 	 ว่ัาทีั�ร้อยตรีหญิ้ง	 วันิ่ดา	 ดุม่ไม้่	 หรือ	 น้่องเบูส	 เป็น่เกษตรกรรุ่น่ใหม่่	 Young	 Smart	 Farmer	 ของตำาบูลหน่องแก๋วั	 อำาเภอหางดง	 
จัังหวััดเชียงใหม่่	และได้รับูคัดเลือกเป็น่ตัวัแทัน่เกษตรกรรุ่น่ใหม่่ระดับูอำาเภอ	ใน่ระดับูจัังหวััด	และระดับูเขต	มี่ควัาม่สน่ใจั	มี่ควัาม่สาม่ารถ์สร้างอาชีพิ
ด้าน่การเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่ตน่เองและครอบูครัวั	โดยใช้ประสบูการณ์ุจัากการเรียน่และการฝึกงาน่ม่าปรับูใช้	ทัั�งยังเป็น่บุูคคลไม่่หวังควัาม่รู้	 
จ่ังให้ฟาร์ม่ของตน่เองเป็น่แหล่งฝึกงาน่ของน่ักเรียน่	 นั่กศ่กษาจัากโรงเรียน่ใน่พืิ�น่ทีั�	 และม่หาวัิทัยาลัยต่างๆ	 ทัั�งยังเป็น่ศูน่ย์การเรียน่รู้เชิงท่ัองเทีั�ยวั
น่วััตกรรม่การเกษตรสมั่ยใหม่่	 ซ่ึ่�งเป็น่ศูน่ย์เรียน่รู้เครือข่ายของศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตรอำาเภอหางดง	 เป็น่แหล่งเรียน่รู้	 
ศ่กษาดูงาน่	ให้แก่หน่่วัยงาน่ภาครัฐเสม่อม่า	
 	 เป็น่เกษตรกรทีั�ได้รับูการพัิฒน่าเป็น่เกษตรกรปราดเปรื�อง	 (Smart	 Farmer)	 เป็น่ผู้ประกอบูการทีั�มี่การใช้เทัคโน่โลยี	 
และการบูริหารจััดการเพืิ�อการดำาเนิ่น่ธุรกิจัอยา่งทััน่ยคุสมั่ย	มี่ควัาม่เข้ม่แข็งและพ่ิ�งพิาตน่เองได้ตลอดจัน่เกิดเครือข่าย	Smart	Farmer	ต้น่แบูบู	เป็น่ต้น่
แบูบูให้เพืิ�อน่เกษตรกรทัั�งใน่พืิ�น่ทีั�และต่างพืิ�น่ทีั�

  กัารได้้ใช้ชีวิติแบบเศึรษฐกิัจุพอเพียงในพ้ืนทีี่�ทีี่�ตินเองมีีอย่� โด้ยเน้นกัารพึ�งพาตัิวเอง
    แลูะคนในครอบครวั
  กัารทํี่างานทีี่�ได้้อย่�กัับครอบครวัพรอ้มีหน้าพรอ้มีติา แลูะทํี่าในสิ�งทีี่�รกััย�อมีทํี่าได้้ดี้เสมีอ
  กัารมีีความีสุขในสิ�งทีี่�ทํี่า แลูะป็ลู่กัฝั่งกัารรกััในอาชีพเกัษติรให้แกั�บุติร เพื�อสืบที่อด้
    เจุตินารมีณ์จุากัรุ�นส่�รุ�น

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	เทัคนิ่คหรือเทัคโน่โลยีใน่การผลิตเม่ล่อน่	เนื่�องจัากเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่เป็น่พืิชทีั�มี่ราคาแพิง	จ่ังต้องมี่การดูแลอย่างใกล้ชิด
และสม่ำ�าเสม่อ	ตั�งแต่เม่ล็ดพัิน่ธ์ุทีั�ใช้จัะต้องมี่การคัดเลือกก่อน่ปลูก	โดยจัะต้องซืึ่�อม่าจัากแหล่งทีั�เชื�อถื์อได้	การเพิาะเม่ล็ด	การผสม่เกสร	การตัดแต่งผล	
การแต่งกิ�งแขน่ง	รวัม่ถ่์งเทัคนิ่คการเพิิ�ม่ควัาม่หวัาน่ให้กับูผลเม่ล่อน่	ผลิตพืิชแบูบูมี่กระบูวัน่การและเป็น่ม่าตรฐาน่เดียวักัน่	และผ่าน่ม่าตรฐาน่	GAP
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	: 
  	 จัะต้องมี่ควัาม่หวัาน่ตั�งแต่	14	องศาบูริกซ์ึ่ข่�น่ไป	มี่น่ำ�าหนั่ก	1.4	-	2	กิโลกรัม่
  	 มี่การจััดการหลังการเก็บูเกี�ยวัทีั�ดี	ห่อผล	ลดการสูญ้เสียใน่ระหว่ัางการขน่ส่ง
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: 
  	 ด้าน่การตลาด	ผลผลิตทัั�งหม่ด	มี่ตลาดรองรับู	และยังเป็น่ผู้รวับูรวัม่ผลผลิตจัากกลุ่ม่ผู้ผลิต	จัน่มี่ผลผลิตจัำาน่วัน่ม่ากสาม่ารถ์ต่อรอง
การตลาดภายใน่ประเทัศได้	รวัม่ถ่์งตลาดประเทัศลาวั	เกรดเอ	ส่งห้างสรรพิสิน่ค้า	เกรดรองลงม่าน่ำาม่าป๊�น่ขาย	และขายตลาดนั่ด
  	 หาช่องทัางการตลาดโดยเปิดฟาร์ม่เม่ล่อน่ของตน่เองให้นั่กท่ัองเทีั�ยวัสาม่ารถ์เข้าชม่ฟาร์ม่	 ชื�อ“ชม่ฟาร์ม่ค่าเฟ่”	 ทีั�ตั�งอยู่ใน่พืิ�น่ทีั�	 
หมู่่ทีั�	 6	 ตำาบูลน่ำ�าแพิร่	 อำาเภอหางดง	 จัังหวััดเชียงใหม่่	 ภายใน่ฟาร์ม่จัำาหน่่ายผลผลิตเม่ล่อน่ผลสด	 ทัำาอาหารเม่นู่สุขภาพิ	 น่ำ�าเม่ล่อน่ป๊�น่ผลสด	 
เป็น่เอกลักษณ์ุของทัางร้าน่	และน่อกจัากนี่�ยังปลูกพืิชผัก	ไม้่ดอกไม้่ประดับู	เพืิ�อให้ฟาร์ม่เป็น่สถ์าน่ทีั�ท่ัองเทีั�ยวัเชิงเกษตรอีกด้วัย

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
 	 แม้่จัะเริ�ม่ทัำาอาชีพิการเกษตรปลูกเม่ล่อน่ญี้�ปุ่น่เพีิยงไม่่กี�ปี	 แต่เนื่�องจัากเป็น่วััยรุ่น่สมั่ยใหม่่	 ม่ีการค้น่คว้ัา	 มี่ควัาม่คิดริเริ�ม่สร้างสรรค์ 
สิ�งใหม่่ๆ	อยู่ตลอดเวัลามี่การวัางแผน่สำาหรับูอน่าคตข้างหน้่าทีั�จัะขยายพืิ�น่ทีั�ปลูก	หาตลาดอื�น่ๆ	น่อกเหนื่อจัากการส่งให้บูริษัทั	และคิดสร้างแบูรน่ด์
ของตัวัเองต่อไปเพืิ�อสาม่ารถ์กำาหน่ดราคาของตัวัเองได้
 	 เชื�อม่โยงเครือข่าย	บููรณุาการกับูภาครัฐ	เอกชน่	และศูน่ยเ์รียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตร	วิัสาหกิจัชุม่ชน่	กลุ่ม่เกษตรกร

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

177Smart Farmer ต้้นแบบ    อนาคต้ภาคการเกษต้รท่ี่�ย่ั่�งยืั่น    เล่่ม 4

สำสำก. ท่ี่� 6



จัังหวััดพิัจิัตริ

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
 	 มี่การบูริหารจััดการพืิ�น่ทีั�และบูริหารจััดการน่ำ�าได้อย่างเหม่าะสม่	 เพืิ�อให้มี่น่ำ�าเพิียงพิอต่อการเพิาะปลูก
ตลอดทัั�งปี	โดยปรับูพืิ�น่ทีั�จัากเดิม่ทัำาน่า	เป็น่ขุดร่องสวัน่ปลูกม่ะละกอ	บูน่พืิ�น่ทีั�ทัั�งหม่ด	60	ไร่	เน้่น่ทัำาการเกษตรแบูบู 
ผสม่ผสาน่	มี่การปลูกผักสวัน่ครัวั	เลี�ยงปลาใน่ร่องสวัน่	และเลี�ยงสัตว์ัปีกสายพัิน่ธ์ุต่างๆ	
 	 มี่การสำารวัจัแปลงทุักสัปดาห์	เพืิ�อป้องกัน่การแพิร่ระบูาดของโรคและแม่ลง
 	 จััดทัำาตารางการดูแลรักษาม่ะละกอตลอดทัั�งปี	 และจััดทัำาบัูญ้ชีรายรับู	 -	 รายจ่ัาย	 รวัม่ถ่์งแผน่การผลิต 
รายบุูคคล	 (Individual	 Farm	 Production	 Plan	 :	 IFPP)	 เพืิ�อช่วัยวัางแผน่การดำาเน่ิน่กิจักรรม่ตลอดปีการผลิต	 
และเป็น่เครื�องมื่อช่วัยแก้ป๊ญ้หาระหว่ัางการผลิตได้

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
 	 ใช้เครื�องจัักรกลการเกษตรใน่กระบูวัน่การผลิต	เช่น่	ใช้เรือรดน่ำ�าร่องสวัน่	เพืิ�อลดค่าใช้จ่ัายใน่การจ้ัางแรงงาน่	
และทัำาให้กระบูวัน่การผลิตมี่ควัาม่สะดวักรวัดเร็วัม่ากยิ�งข่�น่	
 	 ใช้ปุ�ยหมั่กปลาทัะเล	แทัน่ปุ�ยเคมี่	เพืิ�อบูำารุงสารอาหารทีั�พืิชต้องการได้เข้ม่ข้น่	และม่ากกว่ัาปุ�ยน่ำ�าหมั่กทีั�ได้
จัากพืิช

ด้�นัไม้ผล

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นางนฤฑิา	แซ่์หลีั

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 30	กันยายน	พ.ศั.	2523

ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาตรี	สิาขาการตลัาดิ์

สำถ�บันัก�ริศึึกษ� : มหาว์ิทยาลััยรามคำาแหง

ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	10/9	หมู่ที�	7	ตำาบัลัสิำานักขุนเณร	

	 	 อำาเภอดิ์งเจัร์ญ	จัังหวัิดิ์พ์จ์ัตร	66210

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 08	5351	2335

เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2563

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

178 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 	 เชื�อม่โยงเครือข่ายกับูภาครัฐ	ภาคเอกชน่	เช่น่	กรม่ส่งเสริม่การเกษตร	 
ธน่าคารเพืิ�อการเกษตรและสหกรณ์ุการเกษตร	(ธ.ก.ส.)	รวัม่ถ่์งกลุ่ม่เกษตรกร
ทีั�ประกอบูอาชีพิการเกษตรลักษณุะเดียวักัน่	
 	 เป็น่จุัดเรียน่รู้ศ่กษาดูงาน่	 ให้แก่เกษตรกรผู้สน่ใจัการเกษตร 
แบูบูผสม่ผสาน่	และการเกษตรด้าน่ไม้่ผล	
 	 ร่วัม่เวัทีัแลกเปลี�ยน่เรียน่รู้ด้าน่การเกษตรกับูทุักหน่่วัยงาน่	 
ชุม่ชน่	และกลุ่ม่เกษตรกรทีั�สน่ใจั

“ความีสําเรจ็ุ...เกิัด้จุากักัารลูงมืีอทํี่า
ความีคิด้...เป็็นตัิวกํัาหนด้ทิี่ศึที่างในกัารลูงมืีอทํี่า

แลูะนําไป็ส่�ความีสําเรจ็ุในชีวิติจุรงิ”

 	 น่ำาเทัคโน่โลยีด้าน่การบูริหารจััดการศัตรูพืิช	เช่น่	การผลิตเชื�อราไตรโคเดอร์ม่า	สารชีวัภัณุฑ์์	ม่าใช้ร่วัม่กับู 
สารเคมี่	เพืิ�อเพิิ�ม่ผลผลิตและลดต้น่ทุัน่การผลิตได้อย่างมี่ประสิทัธิภาพิ
 	 ใช้ปุ�ยอิน่ทัรีย์	 เปลือกหอย	 โดโลไม่ท์ั	 จุัลิน่ทัรีย์สังเคราะห์แสง	 และปุ�ยมู่ลไก่	 ทีั�เลี�ยงภายใน่สวัน่	 
เพืิ�อปรับูปรุงบูำารุงดิน่ให้มี่ควัาม่อุดม่สม่บููรณ์ุม่ากยิ�งข่�น่	และลดต้น่ทุัน่การใช้ปุ�ยเคมี่

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	กระบวนการผลิิต	:	มี่แผน่การผลติและตารางการดแูลรักษาม่ะละกอตลอดทัั�งปีอยา่งชัดเจัน่	มี่วิัธีการกำาจััด
ศัตรูพืิชแบูบูผสม่ผสาน่	ระหว่ัางสารชีวัภัณุฑ์์ร่วัม่กับูสารเคมี่	ใน่การป้องกัน่กำาจััดโรคและแม่ลงศัตรูพืิช	เพืิ�อลดต้น่ทุัน่
การผลิต	มี่การบูริหารจััดการน่ำ�า	โดยขุดสระน่ำ�า	และร่องน่ำ�า	เพืิ�อให้มี่น่ำ�าเพีิยงพิอตลอดทัั�งปี	รวัม่ถ่์งทัำาการเกษตรแบูบู
ผสม่ผสาน่เกื�อกูลประโยชน์่ซ่ึ่�งกัน่และกัน่อย่างมี่ประสิทัธิภาพิสูงสุด
	 2.	การจััดการผลิผลิิต	 :	 มี่การทัำาสาวัม่ะละกอทุักปี	 เพืิ�อให้ยอดใหม่่แตกออกม่าติดผลตรงตาม่สายพัิน่ธ์ุเดิม่ 
ได้ผลผลิตปริม่าณุม่าก	และมี่การคัดขน่าดผลผลิต	(ม่ะละกอ)	ออกเป็น่ระดับูชั�น่คุณุภาพิ	ตาม่ขน่าด	(size	grading)	
เพืิ�อเพิิ�ม่มู่ลค่าให้กับูผลผลิต	
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: ศ่กษาสถ์าน่การณุ	์และวัางแผน่การผลติให้สอดคล้องกับูควัาม่ตอ้งการของตลาด	
โดยมี่พ่ิอค้าคน่กลางม่ารับูซืึ่�อผลผลิตทัั�งหม่ดตลอดทัั�งปี	ผลผลิตเฉลี�ย	700	ตัน่ต่อปี

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
 	 ค้น่คว้ัาองค์ควัาม่รู้เพิิ�ม่เติม่ทัางอิน่เทัอร์เน็่ต	สื�อสังคม่ออน่ไลน์่	เช่น่	Website	Youtube	Facebook	Page	
เป็น่ต้น่	

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

 	 เข้ารับูการอบูรม่จัากหน่่วัยงาน่ราชการ	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน่ 
และทััศน่ศ่กษาดูงาน่จัากกลุ่ม่องค์กรทีั�ประสบูควัาม่สำาเร็จั	 พิร้อม่น่ำาควัาม่รู้ 
ทีั�ได้ม่าประยุกต์ใช้กับูแปลงของตน่เอง
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จัังหวััดลำ�พ่ันั

ด้�นัก�ริใช้ีนัวััตกริริม เที่คุโนัโลย่ก�ริผลิต หรืิอม่ก�ริปรัิบปรุิงวิัธ่ีก�ริผลิต
  น่ำ�าหมั่กชีวัภาพิ	 หรือสารสกัดชีวัภาพิ	 น่ายชวัลิต	 ศรีวิัจีั�	 ได้ลองผิดลองถู์กน่ำาองค์ควัาม่รู้ทีั�ได้ศ่กษาค้น่คว้ัา	 ทัดลอง	 เก็บูข้อมู่ล	 ปรับูสูตร	 ปรับูส่วัน่ผสม่ 
ซึ่ำ�าไปซึ่ำ�าม่า	จัน่ได้สูตรน่ำ�าหมั่กชีวัภาพิทีั�ให้ผลเป็น่ทีั�พิอใจั	และใช้ใน่แปลงสวัน่ลำาไย	เพืิ�อการผลิตลำาไยคุณุภาพิและสาม่ารถ์ลดต้น่ทุัน่	จัำาน่วัน่	3	สูตร	ดังนี่�	
	 	 สูตรทีั�	 1	 Fit	 เปี�ยะ	 (โปรตีน่	 ไคโตซึ่าน่)	 เป็น่ฮ่อร์โม่น่และอาหารเสริม่บูำารุงต้น่ลำาไยใน่ทุักระยะ	 ตั�งแต่หลังแต่งกิ�ง	 เตรียม่ต้น่	 ออกดอก	 
ติดผล	 มี่หัวัปลาและเศษปลาเป็น่ส่วัน่ผสม่หลัก	 โดยจัะฉีดพ่ิน่ประม่าณุ	 10	 ครั�ง/ฤดูกาลผลิต	 ใน่อัตราส่วัน่	 350	 ซีึ่ซึ่ีต่อน่ำ�า	 200	 ลิตร	 เพืิ�อปรับูสภาพิ 
ต้น่ลำาไยให้แข็งแรง	และเป็น่อาหารเสริม่ให้ต้น่ลำาไย	ดอก	และผลลำาไยสม่บููรณ์ุ
	 	 สูตรทีั� 	 2	 เขียวัแน่่	 (น่ำ�าหมั่กพืิช)	 เป็น่ฮ่อร์โม่น่ทีั� ช่วัยปรับูสภาพิใบูลำาไยให้สม่บููรณ์ุ	 ช่วัยเรื�องการสะสม่อาหารและเร่งการแก่ของใบู	 
มี่ผลไม้่สุกและใบูพิืชเป็น่ส่วัน่ผสม่หลัก	 โดยจัะฉีดผลลำาไยใน่ช่วังเตรียม่ต้น่	 ใน่อัตราส่วัน่	 300	 ซีึ่ซีึ่ต่อน่ำ�า	 200	 ลิตร	 เพืิ�อบูำารุงใบู	 ช่วัยให้พืิชเก็บูสะสม่อาหารได้ดี	 
และให้ใบูแก่เสม่อใกล้เคียงกัน่	ไม่่มี่ใบูอ่อน่ตอน่ใส่สารโพิแทัสเซีึ่ยม่คลอเรต
	 	 สูตรทีั�	 3	 น่ำ�าหมั่กจัากยอดพืิช	 เป็น่ฮ่อร์โม่น่ทีั�ช่วัยเรื�องการย่ดช่อดอก	 และขยายผล	 ส่วัน่ผสม่หลักจัะเป็น่ยอดอ่อน่จัากพืิช	 ฉีดพ่ิน่ช่วังช่อดอก 
เพืิ�อย่ดช่อและติดผล	ใน่อัตราส่วัน่	300	ซีึ่ซีึ่ต่อน่ำ�า	200	ลิตร	
 	 ธาตุอาหารรอง	 (แคลเซีึ่ยม่โบูรอน่)	 เป็น่ปุ�ยธาตุอาหารรองของพิืช	 ฉีดพ่ิน่ประม่าณุ	 10	 ครั�งต่อฤดูกาลผลิต	 ใน่อัตราส่วัน่	 300	 ซีึ่ซีึ่ต่อน่ำ�า	 200	 ลิตร	 
สำาหรับูต้น่ลำาไยทีั�ค่อน่ข้างสม่บููรณ์ุ	ส่วัน่ต้น่ไม่่สม่บููรณ์ุใน่อัตราส่วัน่	2	ลิตรต่อน่ำ�า	200	ลิตร	ใน่ธาตุอาหารรองประกอบูด้วัย	แคลเซีึ่ยม่ไน่เตรด	กรดบูอริค	กรดฟอริค
	สังกะสี	แม่งกานี่ส	และฮิ่วัมิ่ค
 	 น่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่	 การปรับูเปลี�ยน่ทัรงพุ่ิม่ลำาไยจัากแบูบูเดิม่ม่าเป็น่ทัรงฝาชีหงาย	 ทัำาให้ได้ไม้่ลำาไยจัำาน่วัน่ม่าก	 จ่ังน่ำากิ�งลำาไยเหล่านั่�น่ม่าเผาถ่์าน่และเก็บู
น่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่ไว้ัใช้ใน่สวัน่	 เนื่�องจัากน่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่มี่ควัาม่เข้ม่ข้น่สูง	 มี่ฤทัธิ�ใน่การฆ่่าเชื�อทีั�รุน่แรง	 มี่ควัาม่เป็น่กรดสูง	 และมี่สารประกอบู	 เช่น่	 เม่ธาน่อลและฟีน่อล	 
ซ่ึ่�งสาม่ารถ์ฆ่่าเชื�อได้ดีเมื่�อน่ำาม่าเจืัอจัาง	200	เท่ัา	จุัลิน่ทัรีย์ทีั�เป็น่ประโยชน์่และต่อต้าน่เชื�อแบูคทีัเรียจัะเพิิ�ม่ปริม่าณุม่ากข่�น่	เนื่�องจัากได้รับูสารอาหารจัากกรดน่ำ�าส้ม่
น่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่จ่ังสาม่ารถ์น่ำาม่าใช้ใน่การเกษตรได้ดี	เช่น่	อัตราส่วัน่	1	:	100	ใช้ราดโคน่ต้น่ลำาไย	ช่วัยรักษาโรคราและโรคเน่่า	รวัม่ทัั�งยังช่วัยป้องกัน่ไม่่ให้แม่ลงวััน่ไข่	
เนื่�องจัากทัางสวัน่มี่การเลี�ยงวััวั	อัตราส่วัน่	1	:	200	ใช้ฉีดพ่ิน่ใบูลำาไยรวัม่ทัั�งพืิ�น่ดิน่รอบูๆ	ต้น่ลำาไย	ทุักๆ	7	-	15	วััน่	เพืิ�อขับูไล่แม่ลงและป้องกัน่เชื�อราและรดโคน่ต้น่
เพืิ�อเร่งการเจัริญ้	เติบูโต	อัตราส่วัน่	1	:	500	ใช้ฉีดผลอ่อน่ของลำาไยเพืิ�อช่วัยขยาย	ให้ผลโตข่�น่และช่วัยเพิิ�ม่น่ำ�าตาลทัำาให้น่ำ�าหนั่กดี
  รถ์ใส่ปุ�ย	น่ายชวัลิต	ศรีวิัจีั�	ได้น่ำารถ์ม่อเตอร์ไซึ่ค์เก่าทีั�มี่พิวังข้าง	ม่าดัดแปลงเป็น่ทีั�ใส่ปุ�ยคอกหรือปูน่ขาวั	เพืิ�อประหยัดค่าแรงงาน่และทัำางาน่สะดวักม่ากข่�น่

ด้�นัก�รินัำ�นัวััตกริริม หรืิอก�ริปริะยุกต์ใช้ีเที่คุโนัโลย่ ม�ใช้ีในักริะบวันัก�ริผลิตให้ม่ปริะสิำที่ธิีภ�พั
	 น่วััตกรรม่ใหม่่ทีั�ได้คิดริเริ�ม่ข่�น่ม่า	เพืิ�อน่ำาม่าใช้พัิฒน่าการเกษตรของตน่เองใน่การเพิิ�ม่ผลผลิต	ลดต้น่ทุัน่	สร้างรายได้	คือ	การทัำาอุปกรณ์ุม่าช่วัยเรื�องการใส่ปุ�ย	 
การทัำาน่ำ�าหมั่กชีวัภาพิ	ธาตุอาหารรอง	และน่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่	น่อกจัากจัะใช้ใน่การเกษตรของตน่	ยงัแบู่งให้กับูเกษตรกรใน่เครอืข่ายและเกษตรกรผู้สน่ใจัน่ำาไปใช้ใน่แปลงลำาไย

ด้�นัก�ริลดต้นัทุี่นัก�ริผลิต

ชืี�อ-นั�มสำกุล :	 นายชูวิล์ัต	ศัรีว์ิจีั�

วัันั เดือนั ปีเกิด :	 7	ธัิ์นวิาคม	พ.ศั.	2507

ริะดับก�ริศึึกษ� :	 ปร์ญญาตรี

สำถ�บันัก�ริศึึกษ� :	 มหาว์ิทยาลััยราชูภัฏลัำาปาง	จัังหวัิดิ์ลัำาปาง

ท่ี่�อย่่ :	 เลัขที�	37	หมู่ที�	11	ตำาบัลั	ตะเคียนปม	

	 	 อำาเภอทุ่งหัวิชู้าง	จัังหวัิดิ์ลัำาพูน	51160	

โที่ริศัึพัท์ี่ :	 09	8813	5737

เข้้�ร่ิวัมโคุริงก�ริพััฒนั�เกษตริกริปริ�ดเปรืิ�อง (Smart Farmer) :	ปี	พ.ศั.	2559

Smart Farmer ต้นัแบบ

ข้้อม่ล Smart Farmer ต้นัแบบ

ปัจัจััยคุวั�มสำำ�เร็ิจัในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริข้อง Smart Farmer ต้นัแบบ

180 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร    กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



	 เป็น่ทีั�ตั�งของศูน่ยเ์รียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตร	(ศพิก.)	อำาเภอทุ่ังหัวัช้าง	และยังเป็น่อาสาสมั่ครผู้น่ำาเกษตรกรสาขาต่างๆ	เป็น่เกษตรกร
ผู้เสียสละประโยชน์่เพืิ�อส่วัน่รวัม่	และเกียรติประวััติทีั�ภาคภูมิ่ใจั	ดังนี่�
	 1)	การเป็น่ผู้น่ำาทัางด้าน่การเกษตร	
	 	 -	ประธาน่ศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตสิน่ค้าเกษตร	(ศพิก.)	อำาเภอทุ่ังหัวัช้าง
	 	 -	ครูบัูญ้ชีอาสา	ให้กับูหน่่วัยงาน่สำานั่กงาน่ตรวัจับัูญ้ชีสหกรณ์ุ
	 	 -	อาสาสมั่ครปศุสัตว์ั
	 	 -	หม่อดิน่อาสา	ช่วัยผสาน่งาน่ร่วัม่กับูกรม่พัิฒน่าทีั�ดิน่

ต้ิองกัารนําความีร่ที้ี่�มีี นํามีาใช้พัฒนากัารเกัษติรของตินเอง ในกัารเพิ�มีผิลูผิลิูติ 
ลูด้ต้ินทุี่น สรา้งรายได้้ แลูะถ�ายที่อด้ความีร่ใ้ห้กัับเกัษติรกัรในเครอืข�าย 

 แลูะเกัษติรกัรผ่ิส้นใจุเพื�อนําไป็ใช้ในแป็ลูงลํูาไย

ด้�นัก�ริบริิห�ริจััดก�ริ
	 1.	 กระบวนการผลิิต	:	น่ายชวัลิต	ศรีวัจีิั�	ได้สร้างหลักการใน่การลดต้น่ทุัน่การผลิตและเพิิ�ม่ผลผลิต	 
ของตน่เอง	 ไม่่ให้เกิดวััสดุเหลือใช้ทัางการเกษตร	 ให้ทุักอย่างหมุ่น่เวีัยน่และเกิดประโยชน์่ไม่่สูญ้เปล่า	 
เป็น่หลักการ	และแน่วัคิดการทัำาลำาไยคุณุภาพิแบูบูใหม่่	คือ	
 	 การตัดแต่งกิ�งให้ต้น่ลำาไยเป็น่ต้น่ทัรงเตี�ย	 เพืิ�อง่ายต่อการดูแล	 ลดต้น่ทุัน่เรื�องแรงงาน่ง่าย 
ต่อการทัำาลำาไยคุณุภาพิ	กิ�งทีั�ตัดออกน่ำาไปเผาถ่์าน่สร้างรายได้	เก็บูน่ำ�าส้ม่ควััน่ไม้่เพืิ�อใช้ใน่สวัน่ต่อไป
 	 การห่ม่ดิน่และเพิิ�ม่อิน่ทัรียวััตถุ์ใต้ต้น่ลำาไย	 เพืิ�อเก็บูควัาม่ชื�น่และประหยัดน่ำ�า	 ปรับูสภาพิดิน่	 
ล่อให้รากลำาไยข่�น่ม่าหาอาหารหน่้าดิน่	 กระตุ้น่การเกิดรากฝอย	 ใน่ต้น่ทีั�ไม่่สม่บููรณ์ุจัริงก็ทัำาปุ�ยหมั่กใต้ 
ต้น่ลำาไย	 เพืิ�อให้เกิดประสิทัธิภาพิสูงสุดจ่ังได้น่ำาม่าผสม่ผสาน่กับูปศุสัตว์ั	 โดยการเลี�ยงวััวัไว้ัใต้ต้น่ลำาไย	 
ได้ขี�วััวัทัำาปุ�ยหมั่ก	ได้วััวัขาย
 	 การทัำาน่ำ�าหมั่กชีวัภาพิ	เพืิ�อเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิตลำาไยคุณุภาพิ	และลดต้น่ทุัน่	เนื่�องจัาก
ยาฮ่อร์โม่น่ใน่ท้ัองตลาดค่อน่ข้างมี่ราคาแพิง
 	 การตัดแต่งช่อผล	เพืิ�อทัำาคุณุภาพิลำาไยให้ได้เกรด	AA
	 2.	 การจััดการผลิผลิิต	 :	 ให้ควัาม่สำาคัญ้การผลิตลำาไยทีั�ใช้ต้น่ทุัน่ตำ�าทีั�สุดและเน้่น่การผลิตลำาไย
ทีั�มี่คุณุภาพิ	 โดยมี่การน่ำาเครื�องจัักรและเทัคโน่โลยีม่าใช้มี่การปรับูปรุง	 และพิัฒน่าเทัคโน่โลยีอยู่ตลอด	 
เพืิ�อเตรียม่ตัวั	กับูสภาวัะเศรษฐกิจัและการแข่งขัน่ทีั�เพิิ�ม่ข่�น่เรื�อยๆ
 3. การจััดการด้านการตลิาด	: การตลาดหลงัจัากเริ�ม่ต้น่ทัำาลำาไยส่งแม่่ค้ารับูซืึ่�อทัั�วัไป	ประสบูป๊ญ้หา
เรื�องราคาทีั�ตกตำ�า	ขายลำาไยหลายคัน่รถ์ก็ยงัขาดทุัน่	จ่ังเข้าร่วัม่ศ่กษาดูงาน่ทีั�	กลุ่ม่วิัสาหกิจัชุม่ชน่กลุ่ม่แม่่บู้าน่
ริม่ร่อง	 อำาเภอเมื่องลำาพูิน่	 ซ่ึ่�งเป็น่ผู้ผลิตลำาไยอบูเนื่�อสีทัอง)	 จ่ังเป็น่โอกาสใน่การเชื�อม่โยงการตลาด	 ทัำาให้ 
ได้ช่องทัางจัำาหน่่ายให้กลุ่ม่วิัสาหกิจัชุม่ชน่กลุ่ม่แม่่บู้าน่ริม่ร่อง	 ซ่ึ่�งส่งเป็น่วััตถุ์ดิบูทัำาลำาไยอบูเนื่�อสีทัอง	 GI	 

ก�ริข้ย�ยผลคุวั�มสำำ�เร็ิจัข้องตนัเองไปส่่ำชุีมชีนั

เจัตนั�ริมณ์ในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัก�ริเกษตริ

โดยมี่เงื�อน่ไขว่ัาสิน่ค้าต้องมี่คุณุภาพิ	 ผ่าน่การรับูรองม่าตรฐาน่	 GAP	 ผลผลิตจัะได้ราคาสูงกว่ัาตลาดทัั�วัไปกิโลกรัม่ละ	 12	 บูาทั	 ผลิตภัณุฑ์์ลำาไยอบูเนื่�อสีทัอง	 GI	 
จัำาหน่่ายให้กลุ่ม่ใน่เครือบูริษัทั	King	Power	และปี	2564	ทีั�จัะถ่์งนี่�จัะใช้เทัคโน่โลยีระบูบูออน่ไลน์่	(Facebook,	Line)	ม่าช่วัยใน่การขายลำาไย	โดยจัะเปิดให้ลูกค้า
ออน่ไลน์่ได้จัองตั�งแต่อยู่บูน่ต้น่เป็น่ลูกเล็กๆ	โดยทัางเราจัะดูแลลำาไยของลูกค้าให้เป็น่อย่างดี	โดยการทัำาเกรดคุณุภาพิ	ตลอดจัน่ห่อผลผลิต	ให้ลูกค้ามั่�น่ใจัว่ัาผลผลิต
ปลอดภัยและมี่คุณุภาพิ	 และเมื่�อสาม่ารถ์เก็บูเกี�ยวัได้ทัางสวัน่จัะแจ้ังให้ลูกค้าทัราบู	 ให้ลูกค้าตัดสิน่ใจัจัะม่าเก็บูผลผลิตเองหรือให้ทัางสวัน่ส่งผลผลิตให้	 ทัางสวัน่ 
ก็มี่บูริการส่งให้โดยลูกค้าออกค้าส่งเองใน่ระหว่ัางทีั�ดูแลลูกค้าสาม่ารถ์อัพิเดทัลำาไยของท่ัาน่ได้ตลอด	ทัางสวัน่จัะมี่การถ่์ายรูปส่งให้ดู

ก�ริแสำวังห�องค์ุคุวั�มร้่ิในัก�ริปริะกอบอ�ช่ีพัและก�ริเชืี�อมโยงเคุรืิอข่้�ย
	 น่ายชวัลิต	ศรีวิัจีั�	พิยายาม่พัิฒน่าตน่เองอยู่เสม่อ	โดยการเข้าร่วัม่อบูรม่	ศ่กษาดูงาน่	เพิิ�ม่พูิน่ควัาม่รู้	ทุักครั�งทีั�มี่โอกาส	เพืิ�อน่ำาแน่วัคิดและควัาม่รู้ต่างๆ	ทีั�ได้	
น่ำาไปต่อยอดกับูการทัำาการเกษตรของตน่เอง	และเป็น่วิัทัยากรถ่์ายทัอดให้ควัาม่รู้แก่เกษตรกรท่ัาน่อื�น่ทีั�สน่ใจั	ด้วัยเหตุนี่�	น่ายชวัลิต	ศรีวิัจีั�	จ่ังเป็น่ทีั�รู้จัักของเกษตรกร
ส่วัน่ใหญ่้	ทัั�งภายใน่หมู่่บู้าน่	ต่างตำาบูล	และต่างอำาเภอ	เป็น่การสร้างเครือข่ายเชื�อม่โยงไปยังกลุ่ม่ต่างๆ	ต่อไป

	 2)	 บูทับูาทัประธาน่ศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิสิน่ค้าเกษตร	 (ศพิก.)	 อำาเภอทุ่ังหัวัช้าง 
ใน่ฐาน่ะประธาน่ศูน่ย์เรียน่รู้การเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิสิน่ค้าเกษตร	 ได้เสียสละทัรัพิยากรส่วัน่ตัวั	 เพืิ�อช่วัย
สนั่บูสนุ่น่น่โยบูายภาครัฐหน่่วัยงาน่ราชการ	 โดยเฉพิาะหน่่วัยงาน่ใน่สังกัดกระทัรวังเกษตรและสหกรณ์ุ	 
กับูการให้บูริการพีิ�น้่องเกษตรกรใน่พืิ�น่ทีั�อำาเภอทุ่ังหัวัช้างได้ม่าใช้บูริการ	 ไม่่ว่ัาจัะเป็น่การอบูรม่	 ให้ควัาม่รู้	 
การวิัจััย	ทัดลอง	สาธิต	เช่น่	งาน่วััน่ถ่์ายทัอดเทัคโน่โลยีเพืิ�อเริ�ม่ต้น่ฤดูกาลผลิตใหม่่	การอบูรม่โครงการเสริม่สร้าง
รายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรายยอ่ย	เป็น่ต้น่	น่อกจัากทัรพัิยากรแลว้ัยงัถ่์ายทัอดองคค์วัาม่รู้	และประสบูการณุต่์างๆ	 
ใน่การทัำาสวัน่ลำาไย	เทัคโน่โลยีต่างๆ	ทีั�น่ำาม่าประยุกต์ใช้ให้แก่พีิ�น้่องเกษตรกร	ทัำาให้พีิ�น้่องเกษตรกรสม่าชิก
แปลงใหญ่้ได้น่ำาควัาม่รู้ไปใช้เพืิ�อเพิิ�ม่ประสิทัธิภาพิการผลิต	 เช่น่	 การตัดแต่งกิ�งลำาไย	 เป็น่การส่งเสริม่การ 
ตัดแต่งกิ�งลำาไยให้ม่ตีน้่เตี�ย	บูริหารจััดการได้งา่ย	การชักน่ำาลำาไยออกน่อกฤดู	ทัำาให้เกษตรกรวัางแผน่การผลิต	 
กระจัายผลผลิต
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คุณะผ้่จััดที่ำ�
  ท่ี่�ปรึิกษ�
	 	 นายเข้้มแข็้ง	ยุติธรรมดำารง	 อธิบดีกรมส่่งเส่ริมการเกษตร
	 	 นายข้จัร	เราประเส่ริฐ	 รองอธิบดีกรมส่่งเส่ริมการเกษตร
	 	 นางอุบลิ	มากอง	 ผู้อำานวยการกองพัืฒนาเกษตรกร

  เร่ิยบเร่ิยง
	 	 น่างสาวัสุพิิศ	เหล่าจัตุรพิิศ	 ผู้อำาน่วัยการกลุ่ม่พัิฒน่าเกษตรกรและอาสาสมั่ครเกษตร
	 	 น่างสาวัจิัรวัดี	พิรัดจุัล	 นั่กวิัชาการส่งเสริม่การเกษตรชำาน่าญ้การ
	 	 น่ายณัุฐกิตติ�	ธาตุไพิบููลย์	 นั่กวิัชาการส่งเสริม่การเกษตรชำาน่าญ้การ
	 	 ว่ัาทีั�ร้อยตรีหญิ้งฐิติม่า	ทัองอนุ่	 นั่กวิัชาการส่งเสริม่การเกษตรชำาน่าญ้การ
	 	 น่างสาวัขวััญ้ใจั	เส็งเอี�ยม่	 นั่กวิัชาการส่งเสริม่การเกษตรชำาน่าญ้การ
	 	 น่างสาวัสุธาม่าศ	มั่�น่หลง	 นั่กวิัชาการส่งเสริม่การเกษตร
	 	 กลุ่ม่พัิฒน่าเกษตรกรและอาสาสมั่ครเกษตร	กองพัิฒน่าเกษตรกร	กรม่ส่งเสริม่การเกษตร

  เรืิ�อง - ภ�พั
	 	 สำานั่กงาน่ส่งเสริม่และพัิฒน่าการเกษตรทีั�	1	-	6
	 	 สำานั่กงาน่เกษตรจัังหวััดทุักจัังหวััด
	 	 สำานั่กงาน่เกษตรพืิ�น่ทีั�กรุงเทัพิม่หาน่คร
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