
นักส่งเสรมิการเกษตรส่วนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี 2558 
 
 
1. ชื่อ นางสมหวัง  โพธิราช  อายุ 55 ปี  
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 จากราชภัฎสกลนคร 
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2524 
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 2 สังกัด  
    ส านักงานเกษตรอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน 34 ปี   
4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพังโคน 
    จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร  
5. โทรศัพท์ที่ท างาน 0 4277 1156 มือถือ 08 7218 8661   

การประพฤติปฏิบัติตน   
1. การครองงาน 

 1.1 รับผิดชอบงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อุทิศตนและเวลาเพ่ือให้งานราชการส าเร็จ   
 1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาวิธีการท างานอยู่เสมอ รักในงานที่ปฏิบัติ ศึกษารายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนด้วยความระมัดระวัง  
 1.3 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ของเกษตรกร 
และองค์กรเป็นหลัก มีความพากเพียรในงานที่ท าจนเป็นที่ 
ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งภายในองค์กรและต่างองค์กร 
 ผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
หลายรางวัล ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต 

2. การครองคน  
 2.1 รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ประสานสัมพันธ์กับองค์กร/
ส่วนราชการอ่ืน  
 2.2 ให้ก าลังใจเมื่อประสบปัญหา แสดงความเห็นใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความสุขในองค์กร  
 2.3 แบ่งปัน เสียสละ สนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
 2.4 ให้การบริการอย่างเสมอภาค แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติด้วยอัธยาศัยอันดี  
 2.5 ปกป้องเพ่ือนร่วมงานและองค์กร เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
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3. การครองตน  
 3.1 พ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร อุทิศตนท างานในหน้าที่ด้วยใจรัก เอาใจใส่งานทุกขั้นตอน บริหาร
จัดการทรัพยากรทีม่ีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 3.2 รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย วางตัวเป็นกลาง ระมัดระวังทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ศึกษาท าความเข้าใจในกรอบและขอบเขตของงาน ปฏิบัติตนให้ถูกกาละ เทศะ และเหมาะสมของสังคม  
 3.3 มีความพอเพียง มีเหตุผล มองโลกในแง่บวก แสวงหาความก้าวหน้าแบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เสียสละ เอ้ืออาทร ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง  ครองเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของจังหวัดสกลนคร  

แนวคิดในการท างาน 
 "จะท าให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด" 

ผลงานดีเด่น 
1. ชื่อผลงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง 
  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  138  

หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวอ าเภอพังโคน 3 กิโลเมตร   
ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 54 กิโลเมตร 
   การน านโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายการบริการอย่าง
ชัดเจน สามารถตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเกิดศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตามแนวทางบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบ MRCF 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นจุดบริการเกษตรกร ทั้งด้ านวิชาการ ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การตลาด พร้อมทั้งช่วยประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในมิติของพ้ืนที่ – คน – สินค้า ตอบโจทย์/ปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของพ้ืนที่ 
รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ด้วย 
 การด าเนินงาน 
 1. น าองค์กรด้านการเกษตรหลายองค์กรมารวมไว้ด้วยกันภายในศูนย์ฯ เป็นการบริการเกษตรกรแบบ
ครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) ได้แก่ 

1.1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล    
           ไฮหย่อง  มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการแผนพัฒนาการเกษตร

  ของต าบลไฮหย่อง  และเชื่อมโยงการท างานกับภาคีเครือข่าย   
     
        1.2 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง  เป็นจุดบริการด้านวิชาการ 
     ปัจจัยการผลิต  และการตลาดข้าว 
 
        1.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไฮหย่อง มีหน้าที่ให้ค าแนะน าในการ 
     จัดการศัตรูพืชด้วยวิธีต่างๆ ที่ถูกต้อง  เหมาะสมผลิตสารชีวภัณฑ์และ                
                                                ศัตรูธรรมชาติไว้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน                                                    
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       1.4   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลไฮหย่อง มีหน้าที่บริการรับ 
     ตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรทั่วไป  และให้ค าแนะน า  
                                                        การจัดการดินปุ๋ยแก่เกษตรกร 
 
        1.5  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลไฮหย่อง                                                          
                                                        มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง     พอเพียง มีองค์ความรู้และตัวอย่างจริงให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาความรู้
     หาความรู้ และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองต่อไป 
 
        1.6 ที่ท าการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต าบลไฮหย่อง อาสา 
              สมัครเกษตรหมู่บ้านนับเป็นบุคลากรที่ส าคัญยิ่งของกรมส่งเสริม 
              การเกษตร  มีหน้าที่ช่วยเหลืองานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
              ช่วยส ารวจจัดเก็บข้อมูล ประสานงานในพ้ืนที่ และเป็นผู้สื่อข่าว
              ด้านการเกษตรในหมู่บ้านด้วย 
 
        1.7 แปลงไร่นาสวนผสม เป็นตัวอย่างจริงที่เกษตรกรสามารถ 
              เข้ามาศึกษาเรยีนรู้และฝึกปฏิบัติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
                        เป็นการรองรับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพ้ืนที่นา 
              ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว หรือเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
              กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องราคาผลผลิต 
 
 2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านพักของ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลไฮหย่อง และเป็นพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบด้วย มีผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรสามารถเข้ามา
ติดต่อได้ทุกวัน/ตลอดเวลา 
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 3. จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรการเรียนรู้ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

1.  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว             นายแสง  นาไชยเวียง 

2   การท าปุ๋ยพืชสด             นายสามิต  วงษาเวียง 

3   การท าปุ๋ยหมัก             นายสามิต  วงษาเวียง 

4   การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ             นางอารีย์  บุตรเพ็ง 

5  การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง             นางอารีย์  บุตรเพ็ง 

6   การผลิตสารชีวภัณฑ์             นางอารีย์  บุตรเพ็ง 

7   การตรวจวิเคราะห์ดิน             นายสามิต  วงษาเวียง 

8   การท านาหว่านน้ าตม             นายสมพงค์  มณี 

9   การตรวจพยากรณ์ศัตรูพืช             นายอนันท์  สมวงษา 

10 GAP             นายอนันท์  สมวงษา 

11 วิทยาการก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว 

            นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 

12 การจดบันทึกฟาร์ม             นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 

13 การแปรรูปผลผลิตเกษตร             นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 

14 การท าไร่นาสวนผสม             นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 

15 การขยายพันธุ์ไม้ผล             นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 

 
4.  น าเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 
     จัดงาน Field day  เกษตรกรเข้าชมงาน    จ านวน    370  คน 
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  

เพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานศูนย์ฯ ให้เกิด
ประโยชน์แก่เกษตรกรมากยิ่งข้ึน 

ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
 1. เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรน าร่องของจังหวัดสกลนคร 
 2. เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคัดเลือกของส านักส่งเสริม  
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จงัหวัดขอนแก่น 
 3. เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคัดเลือกของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 4. เกษตรกรต้นแบบ (นายโพธิ์ทอง  โพธิราช) ซึ่งเป็นประธานศูนย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเป็นคณะท างานปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับโซนนิ่งการเกษตรโดยใช้ระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
จังหวัดสกลนคร  และได้รับคัดเลือกให้เป็นราษฎรอาวุโสของจังหวัดสกลนครด้วย 
 5. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ด าเนินการโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) ประจ าปีงบประมาณ 2558   มีเกษตรกรร่วม 
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โครงการ 224 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 2,369 ไร่ ผลผลิตทีค่าดว่าจะได้รับ จ านวน 1,186 ตัน  คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 19 ล้านบาท  

6. มีนักเรียน นักศึกษา และคณะดูงาน จ านวน 2,000 คน เข้ามาศึกษาหาความรู้และขอข้อมูลเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาอยู่เสมอ 
 7. กรมส่งเสริมการเกษตร มาถ่ายท าวีดีทัศน์เรื่องวิธีการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง เพ่ือน าไปเป็นตัวอย่าง 
แก่ศูนย์อื่นทั่วประเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ ผลงานของของศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง ให้เป็น 
ที่ประจักษ์โดยทั่วกันเข้าชมได้ทาง  You tube  (ไฮหย่อง 333) 
 

  8. กรมส่งเสริมการเกษตร น าผลงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮ
หย่อง เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันเปิดงานเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นฤดูกาล การผลิตใหม่ วันที่ 13 
พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี 
 9. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ บริหารของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และจากส่วนราชการอ่ืน ที่มาเยี่ยมชมการด าเนินงานของศูนย์ฯ อีกทั้งได้ต้อนรับคณะ 
ดูงานหลายคณะ ทั้งภายในจังหวัดสกลนครและต่างจังหวัด ผลงานเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในวงกว้าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การน าไปเป็นต้นแบบและขยายผล 
 ผลจากการตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารส่วนราชการ  และการศึกษาดูงานขององค์กรต่าง ๆ  จึงท าให้
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่องเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป นับเป็นศูนย์ต้นแบบ
ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง ที่ศูนย์ต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้และน าไปปรับใช้ในศูนย์ของตนเอง 
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 2. ชื่อผลงาน ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง 
  ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 สถานที่ตั้ง 
บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 17 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สมาชิกแรกตั้ง จ านวน 32 คน ได้รับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปุ๋ยเคมี จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใช้เป็นทุนในการ
ด าเนินการ เนื่องจากเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของศูนย์ส่วนใหญ่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว อีกทั้งการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯในขณะนั้นขาดความต่อเนื่อง จึงท าให้ศูนย์ต้องหยุดการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินงานตั้งแต่
บัดนั้นเป็นตน้มา 
  ปี พ.ศ. 2554 ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว  
เพ่ือน ามาปรับปรุง – ฟ้ืนฟู ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่องขึ้นมาใหม่ โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554  
และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 รหัสทะเบียน 4-47-05-04/1-0027  
โดยย้ายที่ท าการศูนย์ฯ มาไว้ที่บ้านเลขที่ 138 บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 12 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นมาด าเนินงาน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
ครั้งนี้ จ านวน 56 คน ทางราชการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 จ านวน 3,000 กิโลกรัม อีกทั้ง
คัดเลือกสมาชิกจ านวน 5 คน ไปอบรมหลักสูตรชาวนาชั้นน าที่จังหวัดมุกดาหาร การด าเนินงานของศูนย์ฯ ในครั้ง
นี้เป็นไปด้วยดีตลอดมา ปัจจุบันศูนย์ฯมีสมาชิก จ านวน 337 คน มีเงินค่าหุ้น  จ านวน 100,300 บาท และมี
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ จ านวน 209,472 บาท 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพ่ือบริการเกษตรกรทั่วไปในด้านวิชาการ , เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการตลาดด้วย 

การด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต โดยน าเครื่องมือ 

ทางการเกษตรที่ใช้แรงงานคนมาใช้ในการผลิต  ได้แก่ เครื่อง 
หยอดเมล็ดข้าวงอก  เครื่องก าหนดจุดปักด า (Marker) เครื่อง 
ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน  การท าปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยอินทรีย์ 
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค-แมลงศัตรูพืช และฟ้ืนฟู 
ประเพณีลงแขกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 2.  ทดสอบ  ทดลอง ปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆ  และปุ๋ย 
ชนิดต่างๆ  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตที่ดี  และเหมาะสม 
กับพ้ืนที่ที่สุด  โดยการน าพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆมาทดลอง 
ปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร  และคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดไว้ 
เผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป และยังร่วมกับส่วนราชการที่ 
เกี่ยวข้อง  บริษัทเอกชนจัดท าแปลงทดสอบวิธีการใช้ปุ๋ย 
แล้วน าเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในแปลงทดสอบด้วย 
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3.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของ           
ผู้บริโภค  โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก  ส่งเสริม 
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน-ก าจัดโรคแมลงแทนการใช้สารเคมี 
การผลิตข้าวด้วยระบบ  GAP,  เป็นการรองรับแผนการแปรรูป 
ผลผลิตข้าวในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบ  เทคนิค  และกระบวนการท างาน 

1. การสร้างเครือข่าย  ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง  มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดสกลนคร   
และต่างจังหวัดด้วย   เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยน  ซื้อ -ขาย ปัจจัยการผลิตรวมทั้งเป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดด้วย 

2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพื่อควบคุม/ก ากับ/ดูแล การด าเนินงานของศูนย์, ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้  จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบงาน/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ รวมทั้งจัดท าระเบียบ/
ข้อบังคับของศูนย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์ ด้วย 

3. สร้างจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ  โดยภายในศูนย์ฯ จะมีอาคารที่ท าการท่ีถาวร   มั่นคง  มีอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม  อบรมครบถ้วน  เกษตรกรสามารถเข้ามาฝึกอบรม   ฝึกปฏิบัติได้อย่าง
สะดวกสบาย  มีแปลงทดสอบพันธุ์-ปุ๋ย  แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  รวมทั้งตัวอย่างจริงให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา-
เรียนรู้  ได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้  ศูนย์ยังได้ส่งสมาชิกไปอบรม  ศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ -
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ฯ  ให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

4. ส่งเสริมการออมแก่สมาชิก  มีการระดมหุ้น  และการรับเพิ่มหุ้นทุกปี  ทั้งนี้  ศูนย์ฯ  ได้จัด 
สวัสดิการให้กับสมาชิกหลายอย่าง  และมีการปันผลก าไรแก่สมาชิก ทุกปี 
 

5. จัดตั้งคลินิกข้าวเคลื่อนที่ทุกวันพุธ  โดยร่วมกับศูนย์วิจัย
ข้าวสกลนคร  และอาสาสมัครตรวจพยากรณ์ศัตรูข้าว   
เกษตรกรสามารถมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวได้   
ทุกวันพุธ  เช่นกัน  
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ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
1. สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการอบรม  ศึกษาดูงาน   

ภายในศูนย์ข้าวฯ ต.ไฮหย่อง  และได้น าความรู้ไปปฏิบัติในไร่นา 
ของตนเองจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ยไร่ละ 150  บาท   
รวมเป็นเงินต้นทุนการผลิตที่ลดลงได้เป็นเงิน 3,429,000 บาท/ปี   
และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไร่ละ  5  กิโลกรัม/ปี  คิดเป็นมูลค่า 
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนทุกปี  เป็นเงิน  1,143,000  บาท/ปี  

2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ  200  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ   
550  กิโลกรัม  ได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 110,000 กิโลกรัม   
ราคาเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ  ซื้อจากสมาชิกกิโลกรัมละ  19 บาท   
คิดเป็นมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้รับ  เป็นเงิน   
2,090,000   บาท/ปี 

3. ได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการ  และองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ            
ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 หลายโครงการ ดังนี้ 

 3.1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดสกลนคร   
ปี 2558 (งบจังหวัดสกลนคร) พ้ืนที่ด าเนินการ 250 ไร่ ผลผลิตที่ 
คาดว่าจะได้รับ จ านวน 137,500 กก. คิดเป็นมูลค่า 1,375,000 บาท 

 3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวเพื่อเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 (งบกลุ่มจังหวัด) พ้ืนที่ด าเนินการ 160 ไร่ 
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน 88,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ   
1,320,000  บาท 

 3.3. โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่   
(งบจังหวัดสกลนคร) พ้ืนที่ด าเนินการ 100  ไร่  ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ   
จ านวน  30,000  กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  1,200,000  บาท 
3.4.  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน   
ปี  2558  (งบกรมส่งเสริมการเกษตร)  พ้ืนที่ด าเนินการ  400  ไร่   
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ     จ านวน  220,000  กิโลกรัม  คิดเป็น 
มูลค่างบประมาณ  2,200,000  บาท 

3.5.  โครงการจัดท าแปลงทดสอบข้าวหอมมะลิทนแล้ง   
(งบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน)  พ้ืนที่ด าเนินการ   
10  ไร่  ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน  7,000  กิโลกรัม   
คิดเป็นมูลค่าประมาณ  140,000   บาท 

 3.6.  โครงการจัดท าแปลงทดสอบข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม   
10  สายพันธุ์  (งบศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)  พ้ืนที่ด าเนินการ  1  ไร่  
เป้าหมายเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน  จ านวน  400  ราย 
           3.7.  โครงการจัดท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี   
ในนาขา้ว (งบบริษัททริปเปิลดี)  พ้ืนที่ด าเนินการ   2  ไร่  เป้าหมาย 
เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้  จ านวน  400  คน 
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 3.8.  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว    
(งบส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร)  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง  
จ านวน  250  กิโลกรัม  ปูนขาว  จ านวน  2,500 กิโลกรัม  ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่   50  ไร่ 
 จากการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ท าให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความ
เข้มแข็ง  สมาชิกมีความมั่นคงในอาชีพ  มีรายได้เพ่ิมขึ้นและยั่งยืน  ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว         
บ้านดงสวรรค์  ที่ตั้ง บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 11  บ้านดงสวรรค์  ต าบลไฮหย่อง  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529  สมาชิกแรกตั้ง จ านวน  13 คน  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จ านวน 60 คน  พ้ืนที่แปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  809 ไร่  ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปีละ  400 ตัน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  8 ล้านบาท ต่อป ี
 กลุ่มฯ ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ชื่อ วิสาหกิจชุมชนแปลง
ขยายพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ รหัสทะเบียน 4-47-05-04/1-0018 และได้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้และบริการ
ชาวนาบ้านดงสวรรค์ขึ้น เพ่ือบริการชาวนาในด้านความรู้วิชาการ ปัจจัยการผลิต เงินทุน และบริการด้าน
การตลาด 
 ปัจจุบัน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ นับว่าเป็นสถาบันเกษตรกรอีกแห่งหนึ่งที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จนได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2555 สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง มีเกษตรกรและส่วนราชการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
มาขอศึกษาดูงานอยู่เสมอ  

 

   
การน าไปเป็นต้นแบบและขยายผล 
           ปัจจุบันศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง  เป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวางมีเกษตรกร/องค์กร  ทั้งภายในจังหวัด
สกลนครและต่างจังหวัด  เข้ามาศึกษาดูงานอยู่เสมอ  นับได้ว่าเป็นศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย  ที่ศูนย์ข้าวชุมชนอ่ืนสามารถเข้ามาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  เพ่ือน าไปปรับใช้ในศูนย์ของตนเองได้  
เมล็ดพันธุ์ข้าว  และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่องสามารถเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรในวง
กว้าง   

จากผลการด าเนินงานท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรทั่วไปคิดเป็นมูลค่า
มหาศาล  นอกจากนี้ยังมีนักเรียน  นักศึกษาเข้ามาขอข้อมูลเพื่อน าไปท าโครงงานและงานวิจัย อยู่เสมอ 
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3.ชื่อผลงาน งานพัฒนาสถาบันเกษตรกรต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย 
 จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสงเปลือย ที่ตั้งเลขท่ี 189 หมู่ที่ 4 บ้านสงเปลือย ต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 สมาชิกแรกตั้ง จ านวน 23 คน ด าเนินกิจกรรมปลูกถั่ว
ลิสงและข้าวโพดฝักสดในฤดูแล้ง (หลังการเก็บเก่ียวข้าวนาปี) 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสงเปลือยได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2548  
ชื่อวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย เลขทะเบียน 4-47-0504/1-0002 มีสมาชิก  
จ านวน  57  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การด าเนินงาน 
  1. มุ่งเน้นให้การทอผ้าเป็นรายได้หลักของสมาชิกในการประกอบอาชีพ  เนื่องจากการทอผ้านั้น

เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้าน และสมาชิกมีความสามารถในการทอผ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการพัฒนาฝีมือของสมาชิกเอง รวมทั้ง
ยังสามารถให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการท างานและยังเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 

  2. มุ่งเน้นให้ใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่และวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติสามารถปลูกใช้เองได้ 
  3. กระบวนการผลิตสินค้าต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวมถึงตัวสินค้าเองต้องมีคุณภาพก่อน

น าออกจ าหน่ายทางกลุ่มก็จะมีฝ่ายตรวจสภาพสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดีราคาเหมาะสม 
  4. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และเป็นศูนย์สามวัยโดยมีคณะศึกษาดูงานจากหลายที่ขอเข้ามาศึกษาดูงาน 
  5. มุ่งเน้นให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรักความสามัคคี และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน 
 1. ยึดหลักการด าเนินกลุ่ม 3 วัยหัวใจเกี่ยวกับ (วัยชรา , วัยท างาน,เยาวชน) 
 2. ใช้ ศบกต. เป็นศูนย์กลางในการก าหนดแนวทางการพัฒนางานสถาบันเกษตรกร ก าหนด

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย และปริมาณงานในแต่ละปีเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 3. สมาชิกมีการออม การถือหุ้น เพ่ิมหุ้นทุกปี   
 4. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม 
 5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาด โดยอาศัยบุตรหลานที่มีความรู้ ทางระบบไอทีช่วยด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่ม 
 6. สร้างเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน เกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน 

ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย  ได้ด าเนินกิจกรรมในแต่ละปี           

รวม  14  กิจกรรม ดังนี้ 
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1. ผ้าคลุมไหล่  80x2  จ านวน  2,000  ชิ้น/ปี 
2. ผ้าคลุมไหล่  1x2    จ านวน  1,000  ชิ้น/ปี 
3. ผ้าคลุมไหล่  1.20x2  จ านวน  1,600  ชิ้น/ปี 
4. ผ้าคลุมไหล่ย้อมคราม  จ านวน  2,300 ชิ้น/ปี 
5. ผ้าตัดชุด  จ านวน  1,500  ชิ้น/ปี 
6. เสื้อส าเร็จรูป  จ านวน  1,300  ชิ้น/ปี 
7. ของฝากของช าร่วยจากเศษผ้า  จ านวน  2,000  ชิ้น/ปี 
8. ผ้าพันคอ  จ านวน  2,000  ชิ้น/ปี 
9. ผ้าปูโต๊ะ  จ านวน  750  ชิ้น/ปี 
10. ผ้าม่าน  จ านวน  750  ชิ้น/ปี 
11. กระเป๋า  จ านวน  500  ใบ 
12. ผ้าขาวม้า  จ านวน  3,000  ชิ้น/ปี 
13. ผ้าย้อมสีธรรมชาติ  จ านวน  7,100  ชิ้น/ปี 
14. เสื้อนักเรียน  จ านวน  3,000  ขุด/ปี 

มูลค่ารวม  4,000,000  บาท  ต่อปี  
 ปัจจุบัน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย นับว่าเป็นสถาบันเกษตรกรอีกแห่ง
หนึ่ง ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จนได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัล
ที่ 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด , รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด , ได้รับรางวัล
มาตรฐาน G ทอง  (Green Product) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน 5 ดาว จ าหน่ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ที่ท าการกลุ่มฯ , งานเทศกาลที่ทางราชการจัดขึ้น  ในวาระต่าง ๆ , งานแสดงสินค้า
OTOP ทั่วประเทศและทางINTERNET www.phaydokplui. myreadyweb.com) จากผลการด าเนินงาน ท าให้กลุ่มมี
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ประมาณปีละ 4 ล้านบาท สมาชิก       มีรายได้ที่มั่นคง มีเกษตรกรและส่วน
ราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาขอศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

การน าไปเป็นต้นแบบและขยายผล 
ปัจจุบัน ทั้งเกษตรกรดีเด่น สถาบันกลุ่มดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ต่างได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง  

มีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงานและน าความรู้ 
ไปปฏิบัติตามมากมาย ทัง้ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด  
อีกท้ังกลุ่มดีเด่นทุกกลุ่มได้น าผลงานของกลุ่มไปน าเสนอ 
ในที่ต่างๆ อยู่เสมอ มีการสร้างเครือข่ายและเชื่อโยงด้าน 
การตลาดและธุรกิจ จากผลงานด้านสถาบันเกษตรกรที่ 
เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป เทศบาลต าบลไฮหย่อง  
จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของกลุ่มต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี  
 
  
 
 

------------------------------------------------- 


