
 

นักส่งเสริมการเกษตรประจ าจังหวดัดีเด่น ประจ าปี 2558 
                                                                                                        

๑. ชื่อ  นายโพยม  ศรวิชัย  อายุ ๕0 ปี 
๒. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  (วิทยาศาสตร์บัณฑิต พืชไร่นา) 

จากสถาบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
คณะเกษตรบางพระ จังหวัดชลบุรี 

3. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2532 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ๒  
สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน  ๓๓ ปี    

4. ปจัจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับช านาญการ อัตราเงินเดือน 43,600 บาท 
5. ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกที่สุด 140/220 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๖. โทรศัพท์ที่ท างาน 04 336 382 โทรศัพท์มือถือ  08 9417 9764 

การประพฤติปฏิบัติตน  
๑. การครองงาน 

 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ที่ได้จากต ารา 
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงานที่ผ่านมา และจากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติเอง ท าให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงพัฒนางานด้วยความพากเพียร สามารถช่วยเหลือให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาแก่
เพ่ือนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอ าเภอ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมและเกษตรเป็นหลัก 
จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ตัวอย่างเช่น ได้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผสมปุ๋ย
แบบมือหมุนที่มีราคาถูกท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เผยแพร่แก่ผู้สนใจและเกษตรกรในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือการ
น าวิชาการ การผลิตมะม่วงนอกฤดู และเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการท างานในพ้ืนที่ 
โดยทั้งนี้ได้ยืดมั่นคติในการท างานว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. การครองคน 

 2.1 เป็นนักประสานสัมพันธ์ที่ดี        
  ด้วยที่ เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน จึงเป็นคนที่มี
ความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือการบูรณาการการ
ท างาน เช่น มหาวิทยาลับขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีพัฒนาที่ดินนอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขตท่ี 5 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร องค์กรเอกชน รวมทั้งบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตมะม่วง ท าให้การด าเนิน
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โครงการน าร่อง เช่น โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าวจังหวัดขอนแก่น ปี 2556  
งานส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก ส าเร็จลุร่วงด้วยดี  
 2.2 เป็นนักบริการ          
  ด้วยเหตุผลที่เป็นคนใฝ่รู้ ศึกษาเรียนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตด้วยการปฏิบัติจริง จึงมีความรู้และ
ประสบการณ์การผลิต ทั้งด้านพืชสวน พืชไร่ ไร่นาสวนผสม และการจัดการดินและปุ๋ย โดยเป็นผู้ให้บริการ
ค าแนะน าและตอบปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้มาติดต่อขอรับค าปรึกษาที่ส านักงานเกษตรจังหวัด
ขอนแก่น หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 2.3 เป็นผู้มีคุณธรรม          
  โดยยึดมั่นในคุณธรรมตามค าสอนของพุทธศาสนา ละเว้นการปฏิบัติชั่ว และไม่ลุ่มหลงอบายมุข มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2.4 เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ    
  ด้วยที่เป็นคนมีอัธยาศัยอันดี  จึงได้ร่วมงานกิจกรรมสังสรรค์ เพ่ือสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
ตนเองและหน่วยงานภายนอกทุกครั้งที่มีโอกาส 

๓. การครองตน 
 3.1 การพ่ึงตนเอง          
  นายโพยม  ศรวิชัย  และครอบครัว  พักอาศัยที่บ้านของตนเอง เลขที่ 140/220 หมู่ 14  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นบ้านที่ผ่อนช าระด้วยรายได้จากเงินเดือนของตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นบ้านที่
อยู่ใกล้สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ บ้านจึงเป็นที่พักชั่วคราวของเครือญาติที่
เดินทางมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเป็นที่อาศัยของบุตรหลานที่มาศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดขอนแก่น 
 3.2 ความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบ 
  มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบความส าเร็จ หมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ โดยได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตทางการการเกษตรใหม่ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ใช้
เวลาวันหยุดราชการในการศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่ท าสวนของตนเอง เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ค าแนะน าแก่เกษตรกร และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ในการด าเนินงานตามภารกิจการส่งเสริมการเกษตร จึงเป็นคน
ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ เป็นผู้รับผิดชอบงานการส่ง เสริม
การผลิตด้านพืชสวนทั้งหมด งานจัดการดินและปุ๋ย ที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานปฐพีวิทยา และงานนโยบายที่ส าคัญ 
เช่น โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสิน เชื่อ เกษตรกรรายย่อย เ พื่อ
ประกอบอาชีพเสริม และโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่     
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 3.3 รักษาวินัยเคารพกฎหมาย         
  เป็นผู้รักษากฎหมายและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดี ไม่เคยต้องโทษทาง
กฎหมาย หรือต้องคดี หรือโทษทางวินัยข้าราชการ ปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ เข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณี
วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ          
 3.4 ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

  ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้รู้จักการประมาณตน  
ใช้ชีวิตแบบมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวในการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง มีความอดทน 
อดออม ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ท าให้มีความสุขตามอัตถภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน 

แนวคิดในการท างาน 
ได้น้อมน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มา

ปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
การเข้าใจ คือ  ความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน  ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน วิถีชีวิต   

ขนบธรรมเนียม ต้นเหตุของปัญหา 
การเข้าถึง  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกัน 

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด 
การพัฒนา หมายถึง พัฒนาศักยภาพชุมชน การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของ 

ชุมชน รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่ในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล 
 

ผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่น าเสนอ 
 ๑. ชื่อผลงาน ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าว
จังหวัดขอนแก่น ปี 2556 
  1.1 ที่มาและความส าคัญ 
  เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เป็นผลงานจากการวิจัยของ ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ และคณะ   ซึ่ง
ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี 2552 รางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2554 และรางวัลวิทยาศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ วุฒิสภา ประจ าปี 2555  ซึ่งการใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” นั้น มี 3 ขั้นตอนคือ 1) ตรวจสอบ
ข้อมูลชุดดิน 2) ตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินด้วยเครื่องมือภาคสนาม และ 3) การใช้ค าแนะน าปุ๋ยที่นักวิจัย
ได้พัฒนาไว้แล้ว เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” จึงเป็นวิธีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้พอดีกับความต้องการปุ๋ยของพืชในแต่
ละแปลง ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป ที่ท าให้ต้นข้าวอ่อนแอ เกิดปัญหาโรคแมลงศัตรูข้าวระบาด ต้นข้าวให้ผลผลิต
ต่ า และยังเป็นการป้องกันปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยต่ ากว่าค่ามาตรฐาน และการสูญเสียธาตุ N ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยยูเรีย
มากเกินไป ต่อมาในปี 2555 นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานเทศบาลต าบล
ยางตลาด และเทศบาลต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จัดท าโครงการน าร่องส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว 
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิพระดาบสและศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์  พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ที่ปฏิบัติตามค าแนะน า (1 ราย) มีก าไรเพิ่มขึ้น 2,800 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเดิม 
  ปีงบประมาณ 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต)  จึงได้อนุมัติ
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าวจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการในพ้ืนที่เขตชลประทาน   
อ าเภอซ าสูง  (เขตส่งเสริมการเกษตรโซลนิ่ง)  มีการแต่งตั้งคณะท างาน โดยมอบหมายให้นายโพยม  ศรวิชัย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะท างานและเลขานุการ ท า
หน้าที่ประสานงาน ขอค าแนะน าและการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  จากหน่วยงานภาคี ได้แก่ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.รุ่งโรจน์  พิทักษ์ด่านธรรม)  มูลนิธิพลังเวศ และชุมชน (ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ) สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักพัฒนาที่ดินเขตที่ 5 จังหวัด
ขอนแก่น และอปท.ที่เก่ียวข้อง  เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานในรูปแบบโครงการน าร่อง  
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการปุย๋สั่งตดั โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
เชิญหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง มาร่วมประชุม 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
  1.2.1 เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรให้เป็นผู้น าด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
  1.2.2 ยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ย ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี“ปุ๋ยสั่งตัด”ผ่านการท าแปลง
ทดลอง และการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ระบบ MRCF เพ่ือการขยายผล
สู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ต่อไป 
 1.3 เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 
  เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตชลประทาน บ้านโนน ต าบลบ้านโนน และบ้านคู ต าบลคูค า 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดเกษตรกรบ้านละ 25 ราย รวม 50 ราย จัดท าแปลงข้าวใช้ปุ๋ยสั่งตัดคน
ละประมาณ 1 ไร่ 
 1.4 งบประมาณ 
  ด าเนินการภายใต้งบประมาณโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิ  
งบกลุ่มจังหวัด จ านวน 200,000 บาท 
 1.5 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  เป็นการด าเนินโครงการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยใช้ระบบส่งเสริม
การเกษตรมิติใหม่ ระบบ MRCF ขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
  1.5.1 ศึกษาข้อมูลจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ( M ) 
  1.5.2 ประชุมหารือการด าเนินโครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน ( R C ) 
  1.5.3 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ( M C ) 
  1.5.4 ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายและคัดเลือกเกษตรกร( C ) 
  1.5.5 จัดท าแปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดและใช้ปุ๋ยแบบเดิมทุกราย(ปุ๋ยสั่งตัด 1 ไร่ ปุ๋ยแบบเดิม 1 ไร่) โดย
วัดขนาดและพิกัดแปลง พร้อมเก็บตัวอย่างดินจากแปลงที่จะใช้ปุ๋ยสั่งตัดและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน หาปริมาณ
ธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค ( M R C F ) 
  1.5.6 อบรมเกษตรกรการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด และจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จุดละ 3 ครั้ง (C) 
  1.5.7 จัดซื้อแม่ปุ๋ยสนับสนุนเกษตรกรในแปลงที่ใช้ปุ๋ยสั่งตัด 
  1.5.8 เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและวัดผลผลิตข้าวแปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดและแปลงเปรียบเทียบ ( MRCF ) 
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  1.5.9 จัดงานวันเก็บเก่ียวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและประชาสัมพันธ์
โครงการฯ (MCF) 
  1.5.10 ติดตาม ประเมินผล และจัดท าเอกสารสรุปการด าเนินการ (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 1.6 ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
  1.6.1 เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินโครงการฯ จ านวน ๒ จุด  พบว่าแปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกรบ้านโนน มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,690 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 368 บาท/ไร่ แปลงเปรียบเทียบมีต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมี 588 บาท/ไร่ ท าให้ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลดลง 206 บาทต่อไร่  แปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดได้ผลผลิตเฉลี่ย 704 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้น 96 กิโลกรัมต่อไร่  มีก าไรเฉลี่ย 8,718 บาทต่อไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้น 1,759 บาทต่อไร่ เมื่อ
เทียบกับแปลงใช้ปุ๋ยแบบเดิม  ส่วนแปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกรบ้านคู มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,518 บาทต่อไร่ 
ซึ่งเป็นต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 260 บาท/ไร่ แปลงเปรียบเทียบมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 489 บาท/ไร่ ท าให้ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
ลดลง 205 บาทต่อไร่  แปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดได้ผลผลิตเฉลี่ย 617 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้น 53 กิโลกรัมต่อไร่ มีก าไร
เฉลี่ย 7,476 บาทต่อไร่ ซึ่งเพ่ิมข้ึน 1,163 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับแปลงใช้ปุ๋ยแบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.6.2 เชิงคุณภาพ 
   เกษตรกรบ้านโนน สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยเคมีได้ เฉลี่ยร้อยละ 37 มีผลผลิต
เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 15.8  ท าให้เกษตรกรมีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 25.3  เมื่อเทียบกับแปลงใช้ปุ๋ย
แบบเดิม ส่วนเกษตรกรบ้านคู สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยเคมีได้ เฉลี่ยร้อยละ 61 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อย
ละ 10.0  ท าให้เกษตรกรมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 16.5  เมื่อเทียบกับแปลงใช้ปุ๋ยแบบเดิม 
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 1.7  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1.7.1 ได้รูปแบบและวิธีการท างานแบบบูรณาการ ในการสร้างกลุ่มเรียนรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 
เพ่ือเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในการขยายผลจุดด าเนินการในปีต่อไป 
  1.7.2 เป็นจุดดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าว 
  1.7.3 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนาด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
 1.8 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1.8.1 ปัญหาอุปสรรค 
   1) ไม่สามารถคัดเลือกเกษตรกรที่มีลักษณะเฉพาะ เข้าร่วมโครงการได้ แต่เป็นเกษตรกร
ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิ  ที่มีการคัดเลือกไว้แล้ว 
   2) การเปรียบเทียบผลตอบแทนการใช้ปุ๋ยสั่งตัดกับการใช้ปุ๋ยแบบเดิม โดยเกษตรกรจัดท า
แปลง นั้น เนื่องจากสภาพแปลงนาที่แตกต่างกัน และเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ท าแปลงเปรียบเทียบ จึง ได้แปลงที่
สามารถเก็บข้อมูลเปรียบเทียบได้ จ านวน 26 แปลง จากเป้าหมาย 50 แปลง 
  1.8.2 ข้อเสนอแนะ 
   1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ควรเริ่มต้นจากการสร้างแปลงต้นแบบในจุดที่มี
ศักยภาพ เช่น แปลงข้าวของสมาชิกศูนย์ข้าวขุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หรือผู้น าชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน หรือผู้สนใจ ซึ่งเกษตรกรที่จัดท าแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยสั่งตัด ต้องเป็นคนหัวไวใจสู้เท่านั้น 
   2) ควรมีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกร ภายใต้งบประมาณโครงการต่างๆ แล้วคัดเลือกแปลงต้นแบบ ตามข้อ 1 หรือหากเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ก็สามารถด าเนินการเป็นกลุ่มต้นแบบส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด 
 1.9 การขยายผลการด าเนินการ 
  จากที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าว จังหวัด
ขอนแก่น ปี 2556 ทั้ง 2 จุดสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ย 205 - 206 บาท/ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 53 - 96 กก./ไร่ มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 1,163 – 1,759 บาท/ไร่ จังหวัดขอนแก่นจึงได้เตรียมการและมี
การขยายผลการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 
  1.9.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที ่
   1) จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าวและปุ๋ยสั่งตัด
ในนาข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2) การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ในพ้ืนที่ ต.ศิลา ต.ส าราญ ต.บ้านทุ่ม ต.บ้านค้อ  
อ.เมืองขอนแกน่ และ ต.กุดน้ าใส อ.น้ าพอง 
   3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ (DW) วันที่ 25 
กันยายน 2556 ณ โรงแรมราชาวดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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  1.9.2 ได้ด าเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด โดยได้รับการอนุมัติโครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดส าหรับนาข้าวจังหวัดขอนแก่น ปี 
2557 ด าเนินการในพ้ืนที่ทุกอ าเภอๆ ละ 1 จุด งบประมาณกลุ่มจังหวัด จ านวน 499,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมทีมวิทยากร (เจ้าหน้าที่และแกนน าเกษตรกร) จัดท าแผนที่ชุดดิน และซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน 
   2) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557 
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 10,320,000 บาท ด าเนินการในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 26 อ าเภอ จ านวน 132 จุด 
เกษตรกร 33,960 ราย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแม่ปุ๋ยเอ็น (46-0-0) แม่ปุ๋ยพี (18-46-0) และแม่ปุ๋ยเค (0-
0-60) สนับสนุนเกษตรกร ภายใต้ศูนย์ข้าวชุมชน 
   3) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร 18,000 บาท ด าเนินการในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ด าเนินการที่อ าเภอแวง
ใหญ่  และอ าเภอซ าสูง 
   4) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุ่นการผลิตจังหวัดขอนแก่น ปี 2558 
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร 1,210,425 บาท ด าเนินการในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
26 อ าเภอๆละ 1 ศูนย ์
   5) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558 ซึ่ง
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  (ศบกต.) ได้จัดท า
โครงการเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด จ านวน 7 ศบกต. ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ โดยมีการประชุมชี้แจง
เกษตรกร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจตัวอย่างดิน เก็บตัวอย่างดิน ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จัดซื้อแม่ปุ๋ย ผสมแม่ปุ๋ย 
งบประมาณรวม 6,766,450 บาท ดังนี้ 
    (1) ศบกต. ห้วยโจด อ าเภอกระนวน โครงการปุ๋ยสั่งตัด งบประมาณ 999,800 บาท 
เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 900 ครัวเรือน 
    (2) ศบกต.ดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน งบประมาณ 
1,000,000 บาท เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 1,830 ครัวเรือน 
    (3) ศบกต. กุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง  โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี งบประมาณ 1,000,000 บาท เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 722 ครัวเรือน 
    (4) ศบกต. หินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ โครงการปุ๋ยสั่งตัด งบประมาณ 766,650 บาท 
เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 700 ครัวเรือน 
    (5) ศบกต.ส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง  โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว งบประมาณ 1,000,000 บาท เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 855 ครัวเรือน 
    (6) ศบกต.วังหิน อ าเภอหนองสองห้อง  โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว งบประมาณ 1,000,000 บาท เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 820 ครัวเรือน 
    (7) ศบกต.ดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง  โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดเ พ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว งบประมาณ 1,000,000 บาท เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 805 ครัวเรือน 
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  1.9.3 การจัดตั้งคลินิกปุ๋ยสั่งตัด 
   โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือพัฒนากลุ่มที่มีอยู่แล้ว เพ่ือการจัดซื้อแม่ปุ๋ยจากโรงงาน
ในราคาขายส่ง แล้วจ่ายให้สมาชิก โดยมีการเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร ตามวิธีการและขั้นตอน
การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการปี 2557 ดังนี้  
ปริมาณการจัดซื้อแม่ปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 
 
ที ่ ชื่อศูนย์ แม่ปุ๋ย 

46-0-0 
(กก.) 

แม่ปุ๋ย 
18-46-0 (กก.) 

แม่ปุ๋ย 
0-0-60 

(กก.) 

รวมแม่ปุ๋ย 
(กก.) 

1 ศดปช. บ้านบะแค อ.แวงใหญ่ 1,000 1,000 100 2,100 
2 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านถลุงเหล็ก  

อ.แวงใหญ่ 
1,300 2,250 3,400 6,950 

3 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านดอนโจด  
อ.แวงใหญ่ 

400 750 1,000 2,150 

4 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านแวงพัฒนา  
อ.แวงใหญ่ 

450 1,250 1,250 2,950 

รวมเป็นเงิน 246,225 บาท 3,150 5,250 5,750 14,150 
 
 2. ชื่อผลงาน ผลการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ปี 2556 – 2558 
  2.1 ที่มาและความส าคัญ 
   ประเทศไทยเป็นผู้น าการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญและมีชื่อเสี ยงที่สุดในภูมิภาค
เอเชีย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2552 อนุมัติหลักการยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย ปี 2553 – 2557 โดย
มีพันธกิจที่ต้องด าเนินการคือ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
และขยายการผลิตนอกฤดู (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูป (3) ขยายตลาด
ภายในประเทศโดยพัฒนาตลาดกลาง สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เชื่อมโยงการตลาด และส่งเสริมการ
บริโภคผลไม้ไทย (4) ขยายตลาดส่งออกโดยให้ความส าคัญทั้งตลาดหลักเดิมและตลาดใหม่ และเร่งเจรจาแก้ไข
ปัญหา อันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการส่งออก (5) จัดท าระบบฐานข้อมูลไม้ผล และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดให้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจากการวิเคราะห์
ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า สินค้ามะม่วงของไทย
เป็นสินค้าประเภท New Wave ตลาดมีความต้องการสูง มีการผลิตและการส่งออกได้มาตรฐาน GAP และ GMP 
   จากรายงานการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูโดย  การใช้สารแพคโคลบิวทราโซล
ของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ปี 2544 โดย นายโพยม ศรวิชัย พบว่า มะม่วงเป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายทนแล้ง 
สามารถเจริญได้ดีในทุกสภาพพ้ืนที่โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเสริมการ
ปลูกมะม่วงในช่วงปี 2528 – 2540 ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลทดแทนมัน
ส าปะหลัง โครงการไม้ผลพันธุ์ดีเพ่ือกระจายรายได้ โครงการ คปร. ท าให้พ้ืนที่ปลูกมะม่วงเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 
48,000 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดในฤดูกาลมาก  ราคาตกต่ า เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจ านวนหนึ่ง ได้พัฒนาการผลิต
มะม่วงนอกฤดูโดยการใช้สารแพกโคลบิวทราโซล และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพ กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกันเป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง ในพ้ืนที่อ าเภอมัญจาคีรี  
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ปี 2540 และในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด ปี 2542 โดยจัดซื้อปัจจัยการผลิตเป็นกองทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกกลุ่ม 
นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่น ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบ้านไผ่  เปือยน้อย  พล รวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
เรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพนอกฤดู ซึ่งจากรายงานการศึกษาเรื่อง การผลิตมะม่วงของสมาชิกลุ่มปรับปรุง
คุณภาพมะม่วงจังหวัดขอนแก่น  ปี 2548 ของนายโพยม  ศรวิชัย  และการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการผลิต
มะม่วงในจังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่น ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศไม่สูง 
เป็นผลดีต่อการควบคุมโรคผลเน่าของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ มะม่วงน้ าดอกไม้จึงเป็นไม้ผลที่มีศั กยภาพในการ
พัฒนาให้เป็นสินค้าเพ่ือการส่งออก ซึ่งจากข้อมูลสภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี 2555  จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ปลูก
มะม่วงจ านวน  7,570  ไร่ เป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 6,460 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่มาก ได้แก่ บ้านไผ่ 945 ไร่   
เมือง  905 ไร่ บ้านแฮด 667 ไร่  พล  553 ไร่  เมื่อแยกเป็นรายพันธุ์ พบว่าอ าเภอบ้านแฮดมีพ้ืนที่ปลูกมะม่วง
พันธุ์น้ าดอกไม้สีทองมากที่สุด  410 ไร่ จังหวัดขอนแก่น จึงได้ก าหนดแนวทางพัฒนาการผลิตมะม่วง ดังนี้ 
    1. พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯ ให้เป็นกลุ่มน าร่องการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สี
ทองนอกฤดูเพ่ือการส่งออก ด้วยการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการตลาด และจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการเรียนรู้เทคนิคการผลิต เป็นการสร้างพ้ืนที่ไข่แดงส าหรับใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของกลุ่มมะม่วงอื่นๆ หรือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงรายอ่ืนๆ ต่อไป 
    2. พัฒนากลุ่มมะม่วงอื่น ๆ และเกษตรกร 
ผู้ปลูกมะม่วงในอ าเภอบ้านไผ่  เมืองขอนแก่น มัญจาคีรี  พล   
หนองสองห้อง และอ าเภออ่ืนๆ ที่มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงให้มีความรู้ 
และทักษะการผลิตมะม่วงนอกฤดูและมีคุณภาพ ทั้งมะม่วง 
รับประทานผลสุก(น้ าดอกไม้)  และมะม่วงรับประทานผลดิบ 
(เขียวเสวย) เพ่ือเป็นแหล่งผลิตมะม่วงส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(ตลาดล่าง) เช่น ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นการพัฒนา 
พ้ืนที่ปลูกมะม่วงจุดไข่ขาว และเป็นการเตรียมการขยายพื้นที่ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองเพ่ือการส่งออก จากจุดไข่
แดงสู่จุดไข่ขาว ในโอกาสต่อไป 
   3. เครือข่ายมะม่วงระดับจังหวัด โดยจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายมะม่วงจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งมี
นายบุญส่วน  แก้วไพฑรย์  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงอ าเภอบ้านแฮดฯ  ท าหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย
มะม่วงจังหวัดขอนแก่น เพื่อด าเนินการประสานงานข้อมูลด้านการตลาด และสนับสนุนการเรียนรู้เทคนิคการผลิต
มะม่วง  มีการประชุมผู้แทนกลุ่มมะม่วง 
   เพ่ือให้การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการผลิตมะม่วง ดังกล่าว เป็นรูปธรรม จังหวัดขอนแก่นจึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก โดยด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด เป็นสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯ ให้เป็นกลุ่มน าร่องในการส่งออก ซึ่งปัจจุบันสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วง
บ้านแฮดฯ มีพื้นท่ีปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง รวม 669 ไร่ และเมื่อรวมกับพ้ืนที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สี
ทองของเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในอ าเภอบ้านแฮด จ านวน 250 ไร่ อ าเภอบ้านแฮด มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้
สีทอง รวม 919 ไร่ 
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  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ผลิตมะม่วงให้เป็นกลุ่มน าร่องการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
(Smart Group) 
   2.2.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงนอกฤดูแก่เกษตรกร ให้สามารถผลิตมะม่วงที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาด (Smart Product) 
   2.2.3 เพ่ือสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร (Smart Farmer) 
   2.2.4 เป็นการสนองนโยบายการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ระบบ MRCF 
   2.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
   เป็นการด าเนินงานตามภารกิจการส่งเสริมการเกษตรที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ระบบ MRCF โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.3.1 การคัดเลือกพ้ืนที่ โดยศึกษาข้อมูลจากแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินและงานวิจัยที่ผ่าน
มา พบว่าพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮดเป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 41 ชุดดินบ้านไผ่ เป็นดินทรายปนร่วน หน้าดินลึก อินทรียวัตถุ
ต่ า มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ อ้อยโรงงานและมันส าปะหลัง แต่จากการศึกษาการผลิตมะม่วงในจังหวัด
ขอนแก่น โดยส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พบว่ามะม่วงรับประทานผลสุกพันธุ์น้ าดอกไม้ และโชคอนันต์ ที่
ปลูกในดินกลุ่มที่ 40/41  เมื่อสุกจะมีผลสีเหลืองเข้มหรือเหลืองส้ม และหากมีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม
จะท าให้ผลผลิตมะม่วงมีคุณภาพ ผิวสีของผลสวยและรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาด และในพ้ืนที่อ าเภอ
บ้านแฮด มีแปลงต้นแบบการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองนอกฤดูเพ่ือการส่งออก (M) 
   2.3.2 ประชุมวางแผน โดยประชุมหารือและ 
วางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แก่  
เกษตรอ าเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน 
ส่งเสริมการผลิตไม้ผลระดับอ าเภอ และที่ส าคัญคือ 
คณะกรรมการกลุ่มมะม่วง (C) 
   2.3.3 การคัดเลือกเกษตรกร โดยประชุมชี้แจง 
แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในอ าเภอบ้านแฮดและคัดเลือกจาก 
เกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ มีความพร้อมที่ 
จะปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตมะม่วง โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ยอมรับและปฏิบัติตามกติกากลุ่ม (MC) 
   2.3.4 ขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานเพ่ือด าเนินการ (1) ถ่ายทอดความรู้ (2) พัฒนา
กลุ่ม (3) สนับสนุนการตลาด โดยด าเนินการภายใต้งบประมาณโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร และภารกิจ
การส่งเสริมการเกษตร โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ (M R C F) งบประมาณด าเนินการดังนี้ 
    1) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (ไม้ผล) ปี 2556 งบประมาณ 17,100 บาท 
    2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ปี 2557 งบประมาณ 
54,800 บาท 
    3) โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557 
งบประมาณ 14,000 บาท 
    4) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ปี 2557 
งบประมาณ 10,000 บาท 
    5) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ปี 2558 งบประมาณ 
52,000 บาท 
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    6) โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
งบประมาณ 12,000 บาท 
    7) โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช (มะม่วง) ปี 2558 
งบประมาณ 20,500 บาท 
    8) โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (สินค้าไม้ผล) ปี 2558 งบประมาณ 
25,250 บาท 
    9) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ปี 2558 
งบประมาณ 20,000 บาท 
  2.4 วิธีการด าเนินการ 
   จากรายการศึกษาเรื่องการผลิตมะม่วงของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงจังหวัดขอนแก่น 
ปี 2548 โดย นายโพยม ศรวิชัย ที่ได้เสนอแนวคิดการพัฒนามะม่วง โดยการสร้างกลุ่มเรียนรู้การผลิตและ
การตลาดมะม่วง จึงได้น ามาเป็นกรอบการด าเนินงานในการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก โดย
เกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานไม้ผลของอ าเภอบ้านแฮด ได้ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ 
เพ่ือด าเนินการ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) สร้างกลุ่มหรือพัฒนากลุ่ม (2) การถ่ายทอดความรู้การผลิต  (3) การ
สนับสนุนด้านการตลาด ซึ่งการด าเนินการทั้ง 3 ประเด็นหลักต้องท าไปพร้อม ๆ กัน เพราะทุกประเด็นจะเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองนอกฤดูเพ่ือการ
ส่งออก ซึ่งได้ใช้เป็นที่ศึกษาดูงานของสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังพัฒนาแปลงต้นแบบเป็น
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล) โดยมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม
หลักการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ระบบ MRCF โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมกลุ่ม/พัฒนากลุ่ม เพ่ือให้เป็นกลุ่มที่มีองค์ประกอบของกลุ่มที่สมบูรณ์ ที่
ประกอบด้วย (1) ผู้น าและกรรมการกลุ่ม (2) สมาชิกกลุ่ม (3) กิจกรรมกลุ่ม (4) ทุน/หุ้นกลุ่ม (5) กฎกติกากลุ่ม 
(6) ความสามัคคีภายในกลุ่ม โดยด าเนินการประชุมสมาชิกกลุ่ม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประชุมกรรมการกลุ่ม 
จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมประชุมกับเครือข่ายมะม่วง
ระดับประเทศ โดยมีตัวแทนกลุ่ม(นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์) ท าหน้าที่ประสานงานกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 
   ประเด็นที่ 2 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิต โดยการจัดประชุมกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดอบรม/ดูงาน ฝึกปฏิบัติจริงในแปลง และตอบปัญหาข้อสงสัยของสมาชิกกลุ่มผ่าน
ช่องทางไลน์กลุ่ม ประเด็นที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ เช่น การขยายพันธุ์ด้วยการเปลี่ยนยอดมะม่วงให้เป็น
พันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงมะม่วง เทคนิควิธีการบังคับมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองออกนอกฤดู
ด้วยสารแพคโคลบิวทราโซล การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดบรรจุผลผลิต การใช้สารเคมีควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย โดยด าเนินการภายใต้มาตรฐานการผลิต GAP และมาตรฐานการผลิตของประเทศผู้
ซ้ือ 
   ประเด็นที่ 3 การสนับสนุนด้านการตลาด เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มมีช่องทางการตลาดมาก
ขึ้น ขายสินค้าได้ราคาสูงตามคุณภาพและช่วงเวลาการจ าหน่าย กลุ่ มจึงได้รวบรวมข้อมูลการผลิตมะม่วงของ
สมาชิกทุกราย เป็นรุ่น ๆ ตามจ านวนถุงที่ห่อผล ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนการซื้อขาย โดยมีการรับรอง
มาตรฐานการผลิตแบบ GAP กลุ่ม และ QR Code ที่มีภาพของเกษตรกรเจ้าของแปลง มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
มะม่วงผ่านสื่อ รวมทั้งมีการประสานการซื้อขายโดยใช้ไลน์กลุ่ม มีการลงนามสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับ
บริษัทผู้ส่งออก 
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ผังการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพ่ือการส่งออกตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 134 หมู่ที่ 4  
 บ้านสว่างพัฒนา  ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 

 

ถ่ายทอดความรู้การผลิต 
- ประชุมกรรมการกลุ่ม 

- อบรม/ดูงาน 

- ฝึกปฏิบัติ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 

   ประสบการณ์ 
    ไลน์กลุ่ม 

- กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 

- ประชุมเครือข่าย 
    (สมาคมชาวสวนมะมว่งไทย) 

โรงคัดบรรจุ บรรจุภัณฑ์ ข้อมูลการผลิต/ตลาด 

ผ่านไลน์กลุ่ม 

สนับสนุนการตลาด 

ประชาสัมพันธ์ ประชุมเชื่อมโยง 

การตลาด/สัญญา
ชื้อขายล่วงหน้า 

รับรองมาตรฐาน 

GAP กลุ่ม, QR Code 

พัฒนากลุ่ม 

- ประชุมกลุ่ม 
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 2.5 ผลส าเร็จของงาน 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   (1) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพ่ือการส่งออกทุกคนมีความรู้   
และสามารถปฏิบัติในการขยายพันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงมะม่วง และการผลิตมะม่วง
นอกฤดูท่ีมีคุณภาพ 
   (2) มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก ปี 2556 จ านวน 77 ตัน เป็นเงิน 
6,156,570 บาท ปี 2557 จ านวน 118 ตัน เป็นเงิน 11,475,040 บาท ปี 2558 คาดว่าจะได้ผลผลิต 
150 ตัน เป็นเงิน 15,000,000 บาท 
   (3) สัดส่วนผลผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองได้คุณภาพมีการส่งออก : ตกเกรดไม่ส่งออก  
ปี 2556 มีสัดส่วน 71:29 ปี 2557 มีสัดส่วน 72:28  ปี 2558 คาดว่า มีสัดส่วน 73:27 (พ้ืนที่ส่งออก
มะม่วงในแหล่งอ่ืนโดยทั่วไป มีสัดส่วน 50:50) 
   (4) ขายผลผลิตมะม่วงนอกฤดู (ส.ค. – ม.ค.) มีราคาที่สูงเพ่ิมขึ้นทุกปี โดย ปี 2556  
ขายส่งเกรด Aราคา 90 บาทต่อ กก. ปี 2557 ขายส่งเกรด A ราคา 100 บาทต่อ กก. ปี 2558 คาดว่าขายส่ง
เกรด A ราคา 105 บาทต่อ กก. 
   (5) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม และ QR Code ทุกราย  
   (6) เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตมะม่วงส่งออกเฉลี่ย ปี 2556 คนละ 
246,262 บาท ปี 2557 คนละ 358,595 บาท และปี 2558 คาดว่าคนละ 405,405 บาท และเมื่อรวมกับ
รายได้จาการขายผลผลิตที่ไม่ได้ส่งออก(ตกเกรด) จะมีรายได้เฉลี่ย ปี 2556 คนละ 281,990 บาท         
ปี 2557 คนละ 399,895 บาท ปี 2558 คาดว่าคนละ 449,188 บาท 
   (7) มีจ านวนสมาชิกกลุ่มและพ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองเพ่ิมขึ้นทุกปี โดย         
ปี 2556 มีสมาชิก 25คน พ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 310 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 735 ไร่) ปี 2557        
มีสมาชิก 32  คน พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 360 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 812 ไร่) ปี 2558 มีสมาชิก 37 คน 
พ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 436 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 926 ไร่) 
   (8) มีเกษตรกรรายอ่ืนๆในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด มีความสนใจการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สี
ทองเพ่ือการส่งออก จ านวน 48 คน ซึ่งได้ปลูกต้นตอและเปลี่ยนยอดเป็นมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทองแล้ว รวม
พ้ืนที่ 180 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกมะม่วงต้นตอยังไม่ได้เปลี่ยนยอดพันธ์ พ้ืนที่รวม 250 ไร่ ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอ
บ้านแฮดได้ติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรรายใหม่เหล่านี้ ให้มีทักษะการปฏิบัติดูแลรักษาสวน เป็นการเตรียม
ความพร้อมแก่เกษตรกรรายใหม่ เพ่ือการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพ่ือการส่งออก  
ในโอกาสต่อไป 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   (1) สมาชิกกลุ่มมีรายได้ เ พ่ิมขึ้นทุกปี โดย ปี  2556 รายได้ เ พ่ิมขึ้นเฉลี่ยคนละ  
151,990 บาท ปี 2557 รายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยคนละ 117,905 บาท และปี 2558 คาดว่ามีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
คนละ 49,293 บาท 
   (2) กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีกติกากลุ่มที่สมาชิกร่วมกันก าหนดและบังคับใช้ กลุ่มสามารถ
วางแผนการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนขายผลผลิตผ่านกลุ่ม 
   (3) มีแปลงต้นแบบการผลิตมะม่วงคุณภาพนอกฤดูเ พ่ือการส่งออก และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดในรูปแบบของกลุ่ม และได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ไม้ผล) ปี 2557  และต่อยอดเป็นแปลงส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ปี 2558 
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 2.6 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  มีกลุ่มน าร่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตร(มะม่วง) เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อการขยายผลสู่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ชื่อผลงาน การสร้างกลุ่มการผลิตการตลาดผักปลอดภัยในแหล่งผักเศรษฐกิจ ปี 2558 
  3.1 ที่มาและความส าคัญ 
   จากนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) เพ่ือ
เลี้ยงประชากรโลกหรือเป็นครัวของโลก โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งจะต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะพืชผักที่ยังมีปัญหาโรคและแมงศัตรู ระบาด เกษตรกร
ต้องพ่ึงสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตเกินค่ามาตรฐาน 
แต่อย่างไรก็ตามจากกระแสความต้องการสินค้าปลอดภัยหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัย จังหวัดขอนแก่นจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัยในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในเขตอ าเภอซ าสูง ท าให้เกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดภัยจ าหน่ายในตลาดต่าง ๆ 
ทั้งตลาดในชุมชน ตลาดในเขตเทศบาลอ าเภอซ าสูง ตลาดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และตลาดใน
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดขอนแก่น  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีแหล่งปลูกผัก อีกแหล่งหนึ่งที่มีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก  
รวมประมาณ 2,700 ไร่ ในพ้ืนที่อ าเภอภูผาม่าน เป็นแหล่งปลูกผักเพ่ือการค้าที่ยังมีปัญหาด้านการใช้สารเคมีที่ไม่
ถูกต้อง โดยเฉพาะผักกินใบ พวก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว คะน้า ที่มีปัญหาหนอนใยผักระบาด เกษตรกรใช้สารเคมี
มากและไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตผัก ตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และเป็นปัญหากับ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่นจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย ด้วยการสร้างกลุ่มการผลิตการตลาดผัก
ปลอดภัยในพื้นท่ีบ้านนาน้ าซ า ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน 
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  3.2 วัตถุประสงค์ 
   3.2.1 เพ่ือสร้างกลุ่มการผลิตการตลาดผักปลอดภัยในแหล่งปลูกผักเศรษฐกิจ ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรมิติใหม่ ระบบ MRCF 
   3.2.2 เพ่ือลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่ปลูกผักเศรษฐกิจ 
   3.2.3 เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
   3.2.4 เพ่ือสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร 
  3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
   เป็นการด าเนินการตามภารกิจการส่งเสริมการเกษตรที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ระบบ MRCF โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 
   1) การคัดเลือกพ้ืนที่ 
    โดยศึกษาข้อมูลการผลิตผักในจังหวัดขอนแก่น พบว่าอ าเภอภูผาม่านซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ในเขต
ติดต่อกับอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่มีการปลูกผักมากที่สุดในจังหวัดขอนแก่น และเป็นพ้ืนที่มี
ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชผัก และด้วยบ้านนาน้ าซ า ต าบลภูผาม่าน เป็นหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ปลูกผักกิน
ค่อนข้างมาก ประมาณ 200 ไร่ ปลูกผักกินใบและผักอ่ืนๆหมุนเวียนต่อเนื่อง และมีผู้น าเกษตรกรประเภทหัวไวใจ
สู้ จึงเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมในการสร้างกลุ่มต้นแบบการผลิตการตลาดผักปลอดภัย เพื่อสร้างพ้ืนที่ไข่แดงในการ
ขยายผลสู่พื้นที่อ่ืนๆในอ าเภอภูผาม่าน ในโอกาสต่อไป (M) 
   2) การวางแผนด าเนินงาน 
    ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมวางแผนการด าเนินงาน โดยมีการบูรณา
การงบประมาณกิจกรรมพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกิจจ านวน 75,000 บาท กิจกรรมศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 17,000 บาท และโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทา
ภัยแล้ง (สร้างอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และโรงผลิตปุ๋ยหมัก ) งบประมาณ 
470,156 บาท เพ่ือด าเนินการสร้างกลุ่มการผลิตการตลาดผักปลอดภัย ให้เกิดจุดพ้ืนที่ไข่แดง นอกจากนี้ยัง
เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ปลูกผักชุมชนอ่ืน ๆ  ให้เป็นพื้นที่ไข่ขาว ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผักปลอดภัย โดย
ใช้ภารกิจของนักส่งเสริมการเกษตร ที่จะต้องสนองนโยบาย  Food Safety และงบประมาณโครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผักสมุนไพร)กิจกรรมการอบรมแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนให้
มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น เทศบาลต าบลภูผาม่าน โรงพยาบาลชุมชนต าบลภูผามม่น กศน.
อ าเภอภูผาม่าน พร้อมกับแจ้งแผนการการบูรณาการแก่เจ้าหน้าที่อ าเภอผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ในการประสานการ
ด าเนินงาน(R,C) 
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   3) การคัดเลือกเกษตรกร 
    โดยการประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรผู้ปลูกผัก 
บ้านนาน้ าซ า และคัดเลือกเกษตรกรผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้  
จ านวน  30 คน เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
โรงเรียนเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมี และการใช้สารชีวภัณฑ์ 
ทดแทนสารเคมี (C) 
   4) การขับเคลื่อนงานและประสานด าเนินการ 
    ด าเนินการสร้างความตระหนักการผลิตพืชปลอดภัยด้วยการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
เกษตรกร จัดเวทีชุมชนระดมแนวทางพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย ศึกษาดูงานการผลิตการตลาดผักในพ้ืนที่อ าเภอ
ซ าสูง จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้สารปรับปรุงดิน และจัดอบรมตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร  พร้อมกับบูรณาการงบประมาณกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Q) อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer  และจัดท าโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลภูผาม่าน ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558 เพ่ือสร้างอาคารผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและโรงผลิต
ปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ยังได้ประสานกับเทศบาลต าบลภูผาม่าน เพ่ือการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
ต่อยอดในปี 2559 จ านวน 40,000 บาท ซึ่งการด าเนินการและประสานงาน ดังกล่าวนี้ มีเป้าหมายให้เกิดการ
ท างาน 3 ประเด็นหลัก (MRCF) ดังนี้  
    ประเด็นที่ 1 การสร้างกลุ่ม กลุ่มเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการสู่
ความส าเร็จในการพัฒนา จึงได้สร้างกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มมีองค์ประกอบ (1) ผู้น าและกรรมการกลุ่ม (2) สมาชิกกลุ่ม 
(3) กิจกรรมกลุ่ม (4) ทุน/หุ้นกลุ่ม (5) กฎกติกากลุ่ม (6) ความสามัคคีภายในกลุ่ม 
    ประเด็นที่ 2 การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตผักปลอดภัย โดยมีการจัด
ประชุมเกษตรกรเพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจัดท าแปลงเรียนรู้และ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีทักษะและน าไปสู่การ
ปฏิบัติโดยเน้นประเด็นการจัดการดินปุ๋ยและการจัดการศัตรู พืชผัก โดยมีการสร้างอาคารผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและโรงผลิตปุ๋ยหมัก 
 

ภาพประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การใช้เครื่องวัด
ค่า PH ของดิน และการใช้
สารปรับปรุงดินในแปลงผัก  

 
 

ฝึกขยายเชื้อบีที 
ก าจัดหนอน 
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    ประเด็นที่ 3 การสนับสนุนด้านการตลาด จากการจัดประชุมกลุ่ม/อบรมและการเข้าร่วม
สัมมนาเชื่อมโยงตลาดผักปลอดภัย สมาชิกกลุ่มได้หารือการจ าหน่ายผลผลิตผัก ซึ่งที่ประชุมกลุ่ม ได้ตกลงและ
มอบหมายให้ผู้แทนกลุ่มท าหน้าที่รวบรวมผลผลิตผักของสมาชิกกลุ่ม ส่งขายตลาดผักศรีเมืองทองในเขตเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น ตลาดเทศบาลในอ าเภอภูผาม่าน และตลาดเทศบาลในอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้
เทศบาลต าบลภูผาม่านยังได้บรรจุแผนสนับสนุนด้านการตลาดแก่กลุ่ม งบประมาณ 40,000 บาท ในปี 2559 

 

ผังการสร้างกลุ่มการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การประเมินผลจากการตรวจเลือดเกษตรกร 
  ก่อนและหลังการด าเนินการสร้างกลุ่มการผลิตการตลาดผักปลอดภัย  ได้ตรวจสารพิษตกค้างใน
เลือดเกษตรกรสมาชิกกลุ่มทุกราย โดยใช้ผลการตรวจเลือดเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการลด
การใช้สารเคมี หรือหากจ าเป็นก็ใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งผลจากการตรวจเลือดภายหลังการด าเนินการ พบว่า จ านวน
เกษตรกรที่มีผลการตรวจเลือดในร่างกายไม่พบสารพิษตกค้าง มีจ านวนคนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.3  และ
จ านวนเกษตรกรที่พบสารพิษตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย มีจ านวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.6 
  ผลจากการตรวจเลือดเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับสารพิษตกค้าง
ในเลือด 

ก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชกิกลุม่ หลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ปลอดภัย 8 26.7 12 40 

มีความเสี่ยง 2 06.7 15 50 

ไม่ปลอดภัย 20 66.6 3 10 

รวม 30 100 30 100 

- อบรม/ดูงาน 

- ฝึกปฏิบัติ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 

   ประสบการณ์ 
    โรงผลิตสารชีวภัณฑ์ 

   แปลงสาธิต 

- ประชุมกรรมการกลุ่ม 

- กระบวนการกลุ่มแบบ 

  มีส่วนร่วม สนับสนุนการตลาด 

ถ่ายทอดความรู้การผลิต 

จุดรวบรวม
ผลผลิต 

ข้อมูลการผลิต/ตลาด บรรจุภัณฑ์ 
ประชุมเชื่อมโยง 

การตลาด 
รับรองมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ 

การสร้างกลุ่ม 

- ประชุมกลุ่ม 
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 3.4 ผลส าเร็จของงาน 
  1. เชิงปริมาณ 
   1) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านนาน้ าซ า ทุกคน มีความรู้การผลิตผักปลอดภัยสามารถ
น าไปปฏิบัติได ้
   2) เกษตรกรมีรายได้ ปี 2558 เฉลี่ย 84,533  บาทต่อครัวเรือน  หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีที่ผ่านมา 6,363 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี 
  2. เชิงคุณภาพ 
   1) มีแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   2) มีกลุ่มการผลิตการตลาดผักปลอดภัยในพื้นท่ีแหล่งปลูกผักเพ่ือการค้า 
   3) มีโรงผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและโรงผลิตปุ๋ยหมักของกลุ่ม 
   4) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น จ านวนเกษตรกรที่มีผลการตรวจเลือดในร่างกายไม่พบ
สารพิษตกค้างเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 13.3 พบสารพิษตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.6 
 3.5 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  กลุ่มการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยบ้านนาน้ าซ าและโรงผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรู
พืชผัก เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดจุดไข่แดงของการผลิตผักปลอดภัยในแหล่งปลูกผักเพ่ือการค้า เพ่ื อใช้
ประโยชน์ในการขยายผลสู่พื้นที่ไข่ขาวในอ าเภอภูผาม่านและอ าเภอใกล้เคียง ในโอกาสต่อไป 
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