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เอกสารประกอบการคดัเลือกบุคคลดีเดน ประจําป 2559 
 
๑. ชื่อ นางอรอนงค เสียงหวาน  อายุ  ๕4  ป     
๒. วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตรี ปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  
๓. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕32   ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร ระดับ ๒  
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน  27  ป   
๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ   
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
๕. โทรศัพททีท่ํางาน  0-4229-1070   โทรศัพทมือถือ ๐๘-๙714-99๕๖  

การประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน) 
๑. การครองตน  มีความเช่ือมั่นในตนเองและศึกษาหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเองมีความ

รับผิดชอบตอบทบาทหนาทีแ่ละสังคมดวยดีเสมอมา ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไมฟุงเฟอ มี
เหตุผล ยึดมั่นในกฎหมาย รักษาขนบธรรมเนียมที่ประเพณีไทยที่ดีงาม 

 
 
 
 
 
2. การครองคน รับฟงความคิดเห็นและใหเกียรติกับความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน ใหความเคารพ

ผูบังคับบัญชา ประสานสัมพันธกับองคกรสวนราชการอ่ืน ระดมมันสมองทุกคนแบบมสีวนรวม สรางขวัญกําลังใจ
ในการทํางานรวมกัน เสียสละ มุงมั่น เขาใจบทบาทของผูนําและผูตาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
องคกร/เกษตรกร ซื่อสัตย จรงิใจ โปรงใส มคีุณธรรมในการปฏิบัติงานขององคกรและตอเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
3. การครองงาน  ศึกษางานอยางละเอียดรอบคอบ  สรางความเขาใจในงานเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค ปฏิบัติงานอยางมีแบบแผนมขีั้นตอนและใชทรัพยากรในการทํางานอยางมีคุณคา รับผิดชอบและ
สรางทีมงานในการทํางาน มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน มีความเสียสละ อุทศิเวลา เนนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการและเกษตรกรคิดเห็นข 
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แนวคดิในการทํางาน    

 “¤¹¤×ÍËÑÇã¨ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹”µŒÍ§¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§à¾×èÍãËŒ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
หม 
 
าย  และรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณไีทยทีด่ีงามม่ันในกฎหมาย  และรกัษา
ขนบธรรมเนียมประเพณไีทยทีด่ีงาม  

 
 
ผลงานเดน 

๑. ชื่อผลงาน  ศูนยเรียนรูเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสินคาเกษตรตําบลเชยีงเพง็ 

     1.1 ความเปนมา และขั้นตอนการดาํเนนิงาน 

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มนีโยบายใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม

และพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร  องคกรเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเอง

ได  จึงจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)ในระดับชุมชน อําเภอละ  1  ศูนย

(ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ)ต้ังแตป 2557 โดยใชหลักการ Zoning ซึ่งมีการคัดเลอืกพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมมาก รวมกับความตองการของเกษตรกร  เพ่ือเปนแหลงศึกษาและเรียนรูของเกษตรกรและ

ประชาชนที่สนใจดานการเกษตรจากสถานทีจ่ริง  เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบทีท่ําอาชีพการเกษตรและประสบ

ความสําเร็จ  โดยมีองคประกอบและขัน้ตอนการดําเนนิการ  ดังนี ้

 

 

 

        1.การวิเคราะหศกัยภาพ ศพก.และจัดทาํแผนและแนวทางพฒันา โดยใชหลัก Zoning จําแนกพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม วิเคราะหรวมกับเกษตรกรเพ่ือหา

ประเด็นการเรียนรู/หลักสูตรการเรียนรู 

จุดแข็ง 1. ดินมีความเหมาะสมในการปลูกขาว 
 *   S1  =  19,927  ไร  คดิเปน  47% ของ  S1  ทั้งอําเภอ 
 *   ชุดดินเปนชุดดิน  17  คดิเปน  60%   ซึ่งเปนชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกขาว  
 2. นํ้าอยูในเขตพ้ืนที่ชลประทาน  13,978  ไร คิดเปน  30% ของอําเภอ 
          3. มีเกษตรกรที่เปน Smart Farmer ตนแบบ 

จุดออน 1. ผลผลิตขาวยังตํ่า เฉลี่ย  500  กิโลกรัม/ไร 
2. ตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี  และสารเคมี (ปุย  25  กิโลกรัม/ไร) 
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3. คุณภาพขาวจากการสุมวัดยังตํ่าอยูคือ ประมาณ  40 กรัม  (ราคาผลผลิตตํ่า) 
4. เกิดการระบาดของโรคที่เกิดจากเช้ือราประจําทุกป เน่ืองจากเกษตรกรใชปุยไนโตรเจนมากเกินไป  

และนําไปสูการใชสารเคม ี
โอกาส อําเภอกุดจับมีหนวยงานราชการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ที่ต้ังอยูในเขตอําเภอกุดจับ  เชน  
ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี  
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยหลวง 
 
 
 
          
 
 2.การพฒันาฐานเรียนรู โดยรวมกับเกษตรกรตนแบบพัฒนาฐานเรียนรูเพ่ือเปนจุดถายทอดเทคโนโลยีและเปน
จุดสาธิตที่สอดคลองกับหลักสูตรเรียนรู  โดยใหมีองคความรูของฐานเรียนรูน้ันๆประจําไวที่ฐานเรียนรู  เพ่ือให
ผูสนใจเขามาศกึษาเรียนรูดวยตนเองได  และบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการพัฒนาฐาน
เรียนรูตามบทบาทของแตละหนวยงาน โดยมีการพัฒนาฐานเรียนรู 5 ฐานเรียนรูดังน้ี 

ฐานเรียนรูที่  1 การทําปุยอินทรียและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  โดยผานกลไกศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) ซึ่งต้ังอยูในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเชียงเพ็ง 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่  2 การผลิตและการขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา  และเช้ือราบิวเวอเรีย  ผานกลไกศูนยจดัการ

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  ซึ่งต้ังอยูในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเชียงเพ็งอยู

แลว 

 

 
 

ฐานเรียนรูที่ 3 ฐานเรียนรูดานปศุสัตว  การเลี้ยงสุกร  ไกไข  และเปดเน้ือ  โดยนํามูลสตัวมาปรับปรุงบํารุง

ดินลดการใชปุยเคมีในนาขาว  
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 ฐานเรียนรูที่  4  เกษตรผสมผสานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

เชน  การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลากดุกในบอพลาสติก เปนตน  โดยเนนการใชที่ดินให

เกิดประโยชนสูงสุด 

 

 
 

ฐานเรียนรูที่  5 ฐานเรียนรูดานประมง  การเลี้ยงปลาในบอดิน เปนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาบางสวนที่ไม
เหมาะสมเพราะเปนดินเค็ม จํานวน 8  ไร ขดุบอเลี้ยงปลา  เพ่ือใชเปนอาหารและจําหนายเปนรายไดเสริม 

 

 

 

 

            3.การพัฒนาแปลงเรียนรู  รวมกับเกษตรกรตนแบบปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรูของเกษตรกรให
มีความพรอมในการถายทอดความรูในเรื่องของการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งจัดทําปายแปลงเรียนรูใหเห็นไดชัดเจน 

   

 

 

 

           4.กาํหนดหลกัสตูรเรยีนรู รวมกับเกษตรกรตนแบบกําหนดหลักสูตรการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรและจัดทําแผนการเรียนรูของเกษตรกรที่จะเขามาเรียนที่ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาและความตองการของชุมชน  โดยเนนประเด็นหลักในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เชน การลดตนทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิต     

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2 ผลสําเร็จของงาน 

เชิงปริมาณ 

           1. เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) จํานวน  870  ราย   

           2. เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.)  จํานวน  14  ราย  สามารถพัฒนาเปน  Smart  Farmer  และสามารถเปนวิทยากรเกษตรกรได 

           3. เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.)  มีการรวมกลุมกิจกรรม  เชน  กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  สมาชิกจํานวน  30  ราย  กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหม  สมาชิกจํานวน  10  ราย  กลุมจัดการศัตรูพืชชุมชน  สมาชิกจํานวน  30  ราย  กลุมปุยอินทรีย  
สมาชิกจํานวน  20  ราย  กลุมสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ(นาแปลงใหญ)  สมาชิกจํานวน200  ราย 
และจดเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมนาแปลงใหญ  จํานวน  1  กลุม  สมาชิกจํานวน  200  ราย 

           4. เกิดศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  และจุดเรียนรูตางๆใน
อําเภอ  เพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการถายทอดความรูและการใหบริการดานการเกษตรของชุมชน  จํานวน  
14  ศูนยเครือขาย  

           5. เปนแหลงศึกษาดูงาน โดยมีผูมาศึกษาดูงานทั้งในจังหวัดอุดรธานี และตางจังหวัด จํานวน 2,500  
ราย 

เชิงคณุภาพ 

           1.เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) จํานวน  870  ราย สามารถนําความรูไปปรับใชในไรนาของตนเองและจัดทําเปนเกษตรไรนาสวนผสม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  150  ราย 

           2.เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) จํานวน 200 ราย(กลุมนาแปลงใหญ) สามารถลดตนทุนการผลิตในการทํานาได ประมาณ 26 
เปอรเซนตโดยเฉลี่ย  (เดิม 3,650  กก./ไร  ลดลงเหลือ  2,683  กก./ไร)  

           3.เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) จํานวน 200 ราย(กลุมนาแปลงใหญ) สามารถเพ่ิมผลผลิตขาวได  ประมาณ  20  เปอรเซนตโดยเฉลี่ย   

           4. เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.)  สามารถนําความรูไปปรับใชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถลดรายจาย  เพ่ิมรายไดในครัวเรือน  
จํานวน  150  ครัวเรือน 

 

 

 



6 
 

2. ชื่อผลงาน  การจัดการศตัรพูชืชุมชนตาํบลเชียงเพง็ อําเภอกดุจับ จังหวัดอุดรธานี 

 2.1 สาระและความเปนมา 

                ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  เปนศูนยที่จัดต้ังขึ้นเน่ืองจากปญหาการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชของ

เกษตรกรในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในชุมชนที่ประสบปญหาทางดานศัตรูพืช

และปญหาทีค่ลายกัน  นอกจากน้ันยังเปนกลไกและศูนยกลางของการเรียนรูดานการระบาดศัตรูพืช  ซึ่ง

กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เนน

ความเปนมติรกับสิ่งแวดลอม  ซึ่งสามารถ ทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตที่ลดลง แตทั้งน้ียังมีเกษตรกรเปน

จํานวนมากที่ยังมีความคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบเดิม  ไมมีการใชความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เขามา เชน การ

ใชปุยเคมี การใชสารเคมี ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน  จึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอการระบาดของศัตรูพืช  การ

จัดการดานศัตรูพืชของเกษตรกรที่ผานมาจงึเนนที่การใชสารเคมีเปนทางเลือกลําดับแรก เพราะไมยุงยากในการ

ปองกันกําจัด  สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  จึงทําใหศัตรูพืชตานทานตอสารเคมี  และไมสามารถควบคมุการ

ระบาดของศัตรูพืชได  ระบบนิเวศถูกทําลายอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการ

จัดการศัตรูพืชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเชียงเพ็ง  ที่ต้ังบานเลขที่  102  บานโนนทอง  หมูที ่ 7  ตําบลเชียงเพ็ง  
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  จัดต้ังเมื่อป พ.ศ.2554  เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูในการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชใหแกชุมชน  โดยมีการถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  แรกเริ่มเกษตรกรเขารวม
โครงการ  จํานวน  30  คน  ฝกปฏิบัติการผลิตและขยายเช้ือราบิวเบอรเรีย เช้ือราไตรโคเดอรมา โดยเนนเน้ือหา
การสํารวจและติดตาม  วิเคราะหสถานการณศัตรูพืช  การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและความรูเกี่ยวกับ
การใชสารเคมปีองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย  มีแปลงติดตามสถานการณสํารวจศัตรขูาว  เพ่ือ
ติดตามและประเมินสถานการณการระบาดศัตรูขาว  ซึ่งหากพบวาสถานการณมีแนวโนมที่จะเกิดการระบาดให
ทําการประกาศเตือนในชุมชนและแจงสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการตามมาตรการการจัดการศัตรูพืชและ
ขอมูลที่ไดสํารวจในแตละสัปดาหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนจะเก็บเปนฐานขอมูลของกลุมเพ่ือใชประโยชนในการ
วางแผนการจัดการศัตรูพืชตอไป  การดําเนินการของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเนนการพัฒนาเกษตรกรและ
ชุมชน  ใหสามารถจัดการศัตรูพืชดวยตนเองอยางครบวงจร โดยเกษตรกร กลุมเกษตรกร ชุมชนและหนวย
ราชการมีสวนรวม ในการบรหิารจัดการ  เพ่ือทําใหเกษตรกรในชุมชนมคีวามเขมแข็งในอาชีพการเกษตรอยาง
ย่ังยืน  มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นลดรายจายเพ่ิมรายได  โดย 
 1.เปนศูนยกลางการพัฒนาเกษตรกรในชุมชนใหมีความรูความสามารถในการจัดการศัตรูพืชดวยตนเอง
อยางยั่งยืน ผานกระบวนการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีแผนการถายทอดความรูหรือ
แผนการปฏิบัติงานประจําศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนใหสมาชิกทราบ 
 2.เกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชไดดวยตนเอง  โดยใชศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเปน
แหลงผลิตและขยายเช้ือ  สวนวัตถุดิบเกษตรกรหามาเอง 
  3.เปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร  การเฝาระวัง และการเตือนภัยการระบาดศัตรูพืชในระดับตําบลและ
อําเภอ 
 4.ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําตําบล  ทางดานการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
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2.2 ผลสําเร็จและผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในการดําเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนตาํบลเชียงเพง็ 

        1.ศนูยกลางการพฒันาเกษตรกรในชุมชนใหมีความรู  ความสามารถในการจัดการศตัรพูชืดวยตนเอง

อยางยั่งยนื เกษตรกร รอยละ 90 ที่ผานการถายทอดความรูมีความสามารถในการจัดการศัตรูพืชดวยตนเอง 

 

 

 

 

      2.เกษตรกรสามารถผลติสารชีวภณัฑควบคุมศตัรพูชืไดดวยตนเอง เกษตรกร รอยละ 90 ทีผ่านการ

ถายทอดความรูมีความสามารถในการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ และวิธีการใชไดอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 

3.เปนศนูยเรยีนรูการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตร ทีบ่รกิารความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรและ

ชุมชน เกษตรกร  จํานวน  2,500 ราย ที่มารับบริการความรูผาน ศพก.และศจช. 

 

 

 

 
4.เปนศนูยการเผยแพรขอมูลขาวสาร  การเฝาระวัง  การเตือนภัยการระบาดศัตรพูชืในระดับตําบลและ
อําเภอ มีแปลงสํารวจสถานการศัตรูพืชและมีการเตือนภัยการระบาดศัตรูพืชสัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก 
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5.เปนศนูยจัดการศตัรพูชืชมุชน  ดเีดนระดบัจังหวัดอุดรธานี ป  2558 และ ป 2559 

 
 
 
 
 

6.เปนฐานการเรียนรูในศนูยเรียนรูการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสินคาเกษตรตําบลเชยีงเพง็ 

 

 

 
  7. เปนวิธีการปฏิบัติในการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เห็นผลและชัดเจน  เกษตรกร สามารถลดตนทุน
การผลิตจากการใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต(ขาวนาป) จาก  3,650  
บาทตอไร  เปน  2,683  บาทตอไร  คิดเปนรอยละ  26.49  ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  จาก  500  กิโลกรมัตอไร เปน 
600  กิโลกรัมตอไร  คิดเปนรอยละ  20  

3. ชื่อผลงาน  การสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวสูมาตรฐาน GAP  
 1. ความเปนมาและขัน้ตอนดําเนนิงาน 

                ปญหาการผลติสินคาเกษตรมีการแขงขันสงูทั้งในดานปริมาณ  คณุภาพ  และตนทุนการผลิต  ทํา
ใหเกษตรกรรายยอยประสบปญหาในการผลิต  โดยเฉพาะตนทุนการผลผลิตตํ่า  ผลผลติไมมีคุณภาพ  การใช
เทคโนโลยีไมถกูตอง  ราคาปจจัยการผลิตสงู  สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปทําใหยากตอการจัดการผลผลิตใหมี
ประสิทธิภาพและไดผลผลิตทีม่ีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด  การคาระหวางประเทศมีมาตรการ
ดานสุขอนามัย  และสุขอนามยัพืช  ถูกนํามาใชเปนขอกีดกันทางการคาสินคาเกษตร  ในปจจุบันผูบรโิภคมีความ
หวงใยตอสุขภาพและใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน  ซึ่งปญหา
สภาพแวดลอมถูกทําลายจากการปลอยของเสียลงสูระบบนิเวศน  ปญหาสุขภาพเกษตรกรผูผลิตและสินคา
เกษตรไมปลอดภัยก็ยังมีอยู  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมและรวม
พ้ืนที่การผลิตเปนแปลงใหญที่มีการวางแผนการผลิต  การสรางกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรมีความสามารถใน
การผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน   

          จังหวัดอุดรธานี  จึงไดจัดสรรงบประมาณใหอําเภอกุดจับ ดําเนินการโครงการพัฒนาสินคาเกษตรสู
มาตรฐาน  GAP  และเกษตรอินทรีย  ในพ้ืนที่ตําบลเชียงเพ็ง  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  โดยสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาดรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานตามระบบ
มาตรฐานสินคาเกษตร  GAP และใหตรงตามความตองการของตลาด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 
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1. จัดอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรเปาหมาย  หลักสตูร การผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน  GAP / ความรูเรื่อง  GAP  ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช ตาม
มาตรฐานใหม  คือ มกษ.9001-2556 ซึ่งเปนมาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐาน  ASEAN พรอมทั้ง
วางแผนการการประเมินแปลงเบ้ืองตน และแลกเปลี่ยนเรยีนรูโดยการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานการ
ผลิตและการตลาดพืชที่ไดคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน  วิสาหกิจชุมชนกลุมปลกูมะมวงนํ้าดอกไม
สงออก  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

2. จัดทําทะเบียนฐานขอมูล  GAP  โดยใหเกษตรกรยื่นแบบคํารองใบสมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ  
GAP  พรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือดําเนินการบันทึกขอมลูเกษตรกรโดยใชโปรแกรม
ฐานขอมูล  GAP  Online (http://gap.doae.go.th) เพ่ือออกรหัสเกษตรกร  และรหสัแปลงสําหรับให
เจาหนาที่ที่ปรึกษาเขาไปติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและประเมินแปลงเบ้ืองตน  เพ่ือสงหนวยตรวจ
รับรองตอไป 

3. ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนในการเขาสูมาตรฐาน  GAP  โดยเจาหนาที่ที่ปรึกษารวบรวมขอมูลเกษตรกร
ที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน  GAP ในระบบฐานขอมูล  GAP-Online และนําขอมูลมาวางแผนการ
ใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตน โดยใชแบบประเมินแปลงเบ้ืองตน 2 ครั้งตอแปลง หากประเมิน
แลวเกษตรกรยังตองมีการปรับปรุง ใหติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหเกษตรกรปฏิบัติจนผาน
การประเมินเบ้ืองตน และบันทึกลงในฐานขอมูล GAP-Online สงใหผูตรวจรับรอง ตรวจรับรองแปลง 

 

 

 

 ผลสาํเร็จของงาน 
1. เกษตรกรเปาหมายที่นํารอง  15  ราย  ไดรบัการรับรองแหลงผลิตขาว GAP  จากกรมการขาว             
2. เกษตรกร จํานวน 120  ราย ในพ้ืนทีแ่ปลงใหญ ไดรับความรูและสามารถนําความรู  เรือ่งการผลิตขาว

ตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP  ไปปฏิบัติ 
3. เกษตรกร  จํานวน  120  ราย  ไดรับการประเมินแปลงเบ้ืองตามระบบจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP  

ผานทั้ง  120  ราย 
4. เปนตนแบบของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลเชียงเพ็ง  ในการเรียนรูการ

ผลิตขาวคุณภาพ 
5. เกษตรกรเมื่อปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP  ทําใหลดตนทุนการผลิตขาวลงรอยละ 26.49   

ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น รอยละ 16.6 
     6.  เปนจดุเริ่มตนในการรวมกลุมการผลิตขาวคุณภาพมาตรฐาน GAP  เพ่ือพัฒนาในการรวมกลุมกัน

จําหนายผลผลติเมื่อผลิตไดคุณภาพก็สามารถตอรองในตลาด  และเพ่ิมชองทางการตลาดไดมากขึ้น 

 


