๑

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย
อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
อาเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0622010467

๒
คานา
โครงการศูนย์เ รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบาย
สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่
สาคัญคือเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เน้นพัฒนาศักภาพของศพก.หลักและ
เครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
กุมภาพันธ์ 2563

๓
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก/ ศพก.เครือข่าย
- จุดที่ 1
- จุดที่ 2
- จุดที่ 3
- จุดที่ 4
ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แนวทางการขยายผลการดาเนินโครงการฯ
ภาคผนวก

1
1
1
1
2
3
5
6
7
7
8

ความเป็นมา

โครงการศูนย์เ รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบาย
สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่
สาคัญคือเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่
เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่
งบประมาณ
- ศพก.หลัก จานวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 5,000 บาท
- ศพก.เครือข่าย จานวน 3 ศูนย์ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณรวม 15,000 บาท

๔
เป้าหมาย
จุดที่ 1 : ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 296/2 บ้านป่าไร่ หมู่ที่8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 33230 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-6272708 นายดารงค์ อรุณจรัส เกษตรกรต้นแบบ
จุดที่ 2 : ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ตาบลตาแยอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 0881127970 นางเนียน พิมพ์เสน เกษตรกรต้นแบบ
จุดที่ 3 : ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตาบลโนนเพ็ก อาเภอพยุห์. จังหวัดศรีสะเกษ 33230 หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 0821574203 นายเยี่ยม ดาดิน เกษตรกรต้นแบบ
จุดที่ 4 : ที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 0853394639 นางสาวนางสาวสุทธิกานต์ อิทธิกูลวัฒนะ เกษตรกรต้นแบบ
ผลการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก/ ศพก.เครือข่าย
จากที่อาเภอพยุห์ ได้รบั จัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 20,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก/ ศพก.เครือข่าย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็น
ศูนย์กลางในการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.อาเภอพยุห์ประชุมหารือเพือ่ พิจารณาคัดเลือก ศพก.เครือข่าย เป้าหมายทีจ่ ะ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ และดาเนินการพัฒนาศักยภาพของ ศพก.เครือข่าย ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ศพก. ในด้านต่างๆ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และด้านอื่นๆ ตามความเห็นชอบของเกษตรกรต้นแบบ และ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.อาเภอพยุหร์ ายละเอียดการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก/ ศพก.เครือข่าย
ดังนี้
จุดที่ 1 : ที่ตงั้ บ้านเลขที่ 296/2 บ้านป่าไร่ หมู่ที่8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ 33230 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-6272708 นายดารงค์ อรุณจรัส เกษตรกรต้นแบบ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท
- ระยะเวลาการดาเนินการ (ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2562)
- ผลการดาเนินการ ดังนี้
- ด้านแปลงเรียนรู้ ดาเนินการปลูกถั่วเขียว

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

๕
- ด้านฐานเรียนรู้ ดาเนินการผลิตไตรโคเดอร์ม่า

ภาพก่อนดาเนินการ
ภาพหลังดาเนินการ
- ด้านอื่นๆ ดาเนินการจัดทาทาเนียบคณะกรรมการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ภาพก่อนดาเนินการ
ภาพหลังดาเนินการ
จุดที่ 2 : หมู่ที่ 12 ตาบลตาแยอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 0881127970 นางเนียน พิมพ์เสน เกษตรกรต้นแบบ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท
- ระยะเวลาการดาเนินการ (ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2562)
- ผลการดาเนินการ ดังนี้
- ด้านแปลงเรียนรู้ ดาเนินการวางระบบน้าในแปลงเรียนรู้ และจัดทาป้ายแปลง
เรียนรู้

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

๖

ก่อนนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

- ด้านฐานเรียนรู้ การทาน้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

๗
จุดที่ 3 : ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตาบลโนนเพ็ก อาเภอพยุห์. จังหวัดศรีสะเกษ 33230
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0821574203 นายเยี่ยม ดาดิน เกษตรกรต้นแบบ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท
- ระยะเวลาการ ดาเนินการ (ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2562)
- ผลการดาเนินการ ดังนี้
- ด้านแปลงเรียนรู้ ดาเนินการจัดทาป้ายแปลงเรียนรู้

ภาพก่อนดาเนินการ
ภาพหลังดาเนินการ
- ด้านฐานเรียนรู้ ดาเนินการจัดทาปุ๋ยหมัก

ภาพก่อนดาเนินการ
ภาพหลังดาเนินการ
- ด้านอื่นๆ ดาเนินการเลี้ยงเป็ดสาวพร้อมไข่

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

๘
จุดที่ 4 : ที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0853394639 นางสาวนางสาวสุทธิกานต์ อิทธิกูลวัฒนะ เกษตรกรต้นแบบ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท
- ระยะเวลาการดาเนินการ (ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2562)
- ผลการดาเนินการ ดังนี้
- ด้านแปลงเรียนรู้ การวางระบบน้าในแปลงเรียนรู้ และติดป้ายแปลงเรียนรู้

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

ภาพก่อนดาเนินการ
ภาพหลังดาเนินการ
- ด้านอื่นๆ ดาเนินการเลี้ยงเป็ดสาวพร้อมไข่

ภาพก่อนดาเนินการ

ภาพหลังดาเนินการ

๙
ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพหลักและ
เครือข่ายไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้เกดิโรคพืช และหนอน แมลงศัตรูพืชเข้าทาลายผลผลิต
ทางการเกษตร
- ขาดแคลนน้าเนื่องจากปีที่ผ่านมาฝนตกน้อยส่งผลให้น้าที่เก็บในบ่อและน้าใต้ดินน้อย
แนวทางการขยายผลการดาเนินโครงการฯ
- ศพก.หลัก/เครือข่าย วางระบบน้าในทั่วถึงภายในบริเวณศพก.
- ส่งเสริมให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติในการผลิตไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย ไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกัน
โรคและหนอน แมลงศัตรูพืช
- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- จาหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชราคาถูกให้กบั เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรปลูกสร้างรายได้หลังฤดูทานา
- รวมกลุ่มจาหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างอานาจต่อรองราคาสินค้า
- ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดรายจ่ายในการซื้ออาหารและสร้างรายได้
จากการจาหน่ายผลผลิตทีเ่ หลือจากการบริโภคในครัวเรือน

๑๐

เอกสารสรุปผลการจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563 อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑

สรุปผลการจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563
อาเภอ พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของไทยกาลังจะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคม
เป็นวันเริ่มต้นปีการเพาะปลูก ในการผลิตที่มปี ระสิทธิภาพจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการมอบหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอาเภอ
ทั่วประเทศ รวม 882 ศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ทสี่ อดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
(Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกร ต้นแบบแปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐาน
การเรียนรู้ สาหรับ องค์ความรูท้ ี่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมปิ ัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อม ของพื้นที่นั้นๆ
ดังนั้น ในการเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่ ถ้าสามารถทาให้เกษตรกรนาองค์ความรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทาให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ได้เป็นอย่างดีและทีส่ าคัญคือ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรูจ้ ากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดาริต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ ก็จะทาให้
เกษตรกร มีความเข้มแข็งและพึง่ พา ตนเองได้และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นทีพ่ ึ่งพาและช่วยเหลือดูแลเกษตรกร
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์การจัดงาน
2.1 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
2.2 เพื่อให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร
2.3 เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จกั และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่
3. งบประมาณ
20,000 บาท
4. วัน/ เวลา/ สถานที่ที่ดาเนินการ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอพยุห์ (เจ้าของแปลง คือ นายดารง อรุณจรัส บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ)
5. เกษตรกรเป้าหมาย
เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป จานวน 200 คน
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6. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
การทานาหยอดแห้ง
7. กิจกรรมที่ดาเนินการ (พร้อมรูปภาพประกอบ) ดังนี้
7.1 พิธีเปิด
ประธานพิธีเปิด นายเฉลิม ณิชกุล ปลัดอาวุโสอาเภอพยุห์
กล่าวรายงานโดย นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอาเภอภูสิงห์รกั ษาการในตาแหน่งเกษตร
อาเภอพยุห์
7.2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่างๆ
ฐานเรียนรู้ การทาอาหารสัตว์เล็กและสัตว์ปกี วัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดการแปร
รูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัสดุอื่นทีส่ ามารถหาได้ในท้องถิ่น ซึง่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการปลูกจานวนมากในเขต
ตาบลตาแยและตาบลใกล้เคียง วิทยากรประจาฐาน คือ นายอินทรีย์ คาโพธิ์ เกษตรกรแกนนา ศพก. อาเภอ
พยุห์
ฐานเรียนรู้ การทาน้าหมีกชีวภาพ น้าหมักชีวภาพ คือ น้าหมักชีวภาพที่ได้จากการ
หมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ทีห่ าได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรียจ์ าเพาะ ซึ่งอาจหมัก
ร่วมกับกากน้าตาลหรือน้าตาลทรายแดงกระบวนการหมักของน้าหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้าตาล และน้าตาลจากสารอินทรียเ์ ป็นแหล่งพลังงาน แบ่งเป็น 2 แบบ
คือ 1) การหมักแบบต้องการออกซิเจน เป็นการหมักด้วยจุลนิ ทรีย์ชนิดที่ต้องการออกซิเจนสาหรับ
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นพลังงาน และอาหารให้แก่เซลล์ การหมักชนิดนี้จะเกิดน้อยใน
กระบวนการหมักน้าหมักชีวภาพ และมักเกิดในช่วงแรกของการหมัก แต่เมื่อออกซิเจนในน้า และอากาศหมด
จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนจะลดน้อยลง และหมดไปจนเหลือเฉพาะการหมักจากจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
2) การหมักแบบไม่ต้องการออกซิเจน เป็นการหมักด้วยจุลนิ ทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนสาหรับ
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นพลังงาน และอาหารให้แก่เซลล์ การหมักชนิดนี้จะเกิดเป็น
ส่วนใหญ่ในกระบวนการหมักน้าหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ส่วนพวกเมอเคป
เทนและก๊าซซัลไฟด์ปล่อยออกมาเล็กน้อย วิทยากรประจาฐานจากเกษตรกรแกนนา ศพก.อาเภอพยุห์
ฐานเรียนรู้ การตรวจวิเคราะห์ดิน การทาปุ๋ยสัง่ ตัด เพื่อให้ทราบถึงความอุดม
สมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงบารุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย
การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทัง้ การใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจาเป็นเพือ่ ให้การปลูก
พืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น วิทยากรประจาฐานจากวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
บ้านบก หมู่ที่ 4 ตาบลหนองค้า อาเภอพยุห์
ฐานเรียนรู้ การทาปุ๋ยหมักโบกาฉิ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จากประสบการณ์ของ
เกษตรกรทีผ่ ่านมา การนาปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ทสี่ ดไปใช้ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร พบว่า ปัญหาที่
ตามมาคือมีการระบาดของโรคพืชที่มเี ชื้อสาเหตุจากเชื้อรา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ที่วัสดุเหล่านี้จะต้อง
ผ่านกระบวนการหมัก เกษตรกกรต้นแบบจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาปุ๋ยหมักแห้งหรือโบกาฉิไว้สาหรับใช้ใน
กระบวนการผลิตพืชตามระบบอินทรีย์ วิทยากรประจาฐาน คือ เกษตรกรแกนนาเครือข่ายศพก.อาเภอพยุห์
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ฐานเรียนรู้ การทานาหยอด การทานาหยอดทุกวันนี้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญ
มาก การทานาหยอดในปัจจุบันกระบวนการ เทคนิค เทคโนโลยีในการทานา ถูกพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวก
เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการทานา วิทยากรประจาฐานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ศรีสะเกษและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ด้านการปลูกพืชหลังนาบารุงดิน หัวใจสาคัญของการปลูก
พืชหลังนา นอกจากจะช่วยปรับปรุงบารุงดินได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กบั เกษตรกรได้เป็น
อย่างดี เพราะเกษตรกรสามารถทาการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงปริมาณน้าที่
จะหล่อเลี้ยงพื้นทีเ่ พาะปลูกของตนเองว่ามีเพียงพอเหมาะสมกับพืชชนิดใด เพราะน้าถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มผี ล
ต่อระบบการผลิตเราควรปลูกพืชอายุสั้นและพืชที่ใช้น้าน้อย วิทยากรประจาฐาน คือ เกษตรกรแกนนา
เครือข่ายศพก.อาเภอพยุห์
7.3 กิจกรรมรอง ได้แก่
ฐานเรียนรู้ การทาหม่อนมัลเบอรี่และการแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึง
ประโยชน์ของมัลเบอร์รีทดี่ ีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง เช่น 1) ช่วยควบคุมน้าตาลในเลือด 2) ช่วยลด
คอเลสเตอรอล 3) ป้องกันโรคมะเร็ง 4) ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 5) ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
แข็งแรง 6) ช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดทางานดีขึ้น 7) ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก วิทยากรประจาฐานจาก
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ)
ฐานเรียนรู้ การจัดทาบัญชีครัวเรือนวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมงานวันถ่ายทอด
ความรู้ (Filed Day) รู้จักการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่ายและการจัดทาบัญชีในครัวเรือน ตลอดทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
งานวันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การเงินของ
ครอบครัวดีขึ้น วิทยากรประจาฐานจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ฐานเรียนรู้ การส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์คือ “องค์การ ของบรรดาบุคคล ซึง่
ร ว ม ก ลุ่ ม กั น โ ด ย ส มั ค รใจใน ก า ร ดาเนินวิสาหกิจที่ พ ว ก เ ข า เ ป็ น เจ้าของร่วมกัน และ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจาเป็น) และความหวัง ร่วมกันทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม” “สหกรณ์อยู่บนพื้น ฐานแห่งคุณค่าของการ ช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ความ เป็นป ร ะ ช า ธิปไต ย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิก สหกรณ์
เชื่อมั่นในคุณค่าทาง จริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูร้ ิเริ่มการ สหกรณ์” อุดมการณ์สหกรณ์คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการ
ช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็น ธรรม
และสันติสุข ในสังคมหลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่ สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์ เกิดผล
เป็นรูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ที่สาคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดย
สมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย (Democratic Member Control) หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
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(Member Economic Participation) หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy
and Independence) หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and
Information) หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) หลักการที่
7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) วิทยากรประจาฐานจากสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ศรีสะเกษ
ฐานเรียนรู้ การผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น บิวเวอเรีย ไตรโครเดอร์มา การผลิตไส้เดือน
ฝอย เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.) เป็นเชื้อจุลินทรียป์ ฏิปักษ์ของเชื้อรา สาเหตุโรคพืชหลาย
ชนิด ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตเพื่อใช้เองโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์และใช้ข้าวสารเจ้า เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ
วิธีการผลิต ขยายไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน เชื้อราขาวบิวเวอร์เรียเป็นจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคกับแมลง
ซึ่งสามารถทาลายแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงจาพวกเพลี้ยต่าง ๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง
และสามารถกาจัดปลวก และมดคันไฟต่างๆทาให้ตายยกรัง การเข้าไปทาลายชองเชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ สปอร์
ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นเหมาะสม จะงอกเส้นใยแทงผ่านผิวหนังเข้าไปในลาตัวของ
แมลง แล้วขยายจานวนและเจริญอยู่ภายในเนื้อเยือ่ ของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในทีส่ ุด ภายใน
ระยะเวลาต่าง ๆ ขึ้นกับชนิด ขนาด วัยของแมลง ทั่ว ๆ ไปประมาณ 3-14 วัน เชื้อราบิวเวอร์เรีย สามารถ
นามาใช้ในการกาจัดแมลงศัตรูพืชที่สาคัญได้หลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยจัก๊ จั่น เพลี๊ยไฟ
หนอนห่อใบ เพลี๊ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว ฯลฯ นอกจากนี้การผลิตไส้เดือนฝอย Steinernema sp. เป็น
พาราสิตได้ทงั้ ในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลง สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ให้ลูกรุ่นใหม่
ภายในลาตัว ไส้เดือนฝอยกาจัดแมลงสายพันธุ์ไทยของหนอนอย่างต่อเนื่อง จนแมลงหรือหนอน เหลือแต่ซาก
จึงเคลื่อนทีอ่ อกจากซากเหยือ่ ในช่วงที่เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน ซึ่งตัวอ่อน ระยะที่ 3 นี้ มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด สามารถอยู่ในดินเพื่อรอเหยื่อแมลงใหม่ได้ มากกว่า 6 เดือน โดยพบว่า
แมลงระยะตัวหนอน หลายชนิดเป็นแหล่งอาหารที่ดีของไส้เดือนฝอย สายพันธุ์ไทย เมื่อเข้าไปเป็นพาราสิตใน
ตัวหนอน จะสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 2-3 ชั่ว อายุ ให้ลูกรุ่นใหม่ตั้งแต่ 10,000-100,000 ตัว
ต่อ หนอน 1 ตัว (ขึ้นกับชนิดและขนาดของหนอน) การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเพื่อกาจัดแมลงศัตรูผัก
ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง และผักกาดขาว ซึ่งมีอายุปลูก 45 วัน และแมลงศัตรูสาคัญที่พบเข้า ทาลายใบผักคือ
หนอนใยผัก หนอนกระทูผ้ ัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ และด้วง หมัดผัก การใช้ไส้เดือนฝอยพ่นกาจัดแมลง
เป้าหมายเหล่านี้ จึงควรมีความรู้ เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการระบาดของแมลง เพื่อวางแผนการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนฝอย และการใช้ที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย ซึ่งขึ้นกับอัตรา
และจานวนครัง้ ของการพ่นสัมพันธ์กบั การระบาดของแมลงในแปลงปลูก หากพบแมลงระบาดมากควรพ่น
ทุก 5-7 วัน ถ้าระบาดน้อยสามารถลด จานวนครั้งลงเป็นพ่นทุก 10 วัน การใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดแมลงศัตรู
ผักอย่างถูกวิธี 5 10 15 20 25 30 35 40 45 วัน พ่นลงดินก่อน หรือพร้อมปลูก อายุพืช เก็บเกี่ยว ปลูก
แมลงศัตรูผักระบาดน้อย ควรพ่น 4-5 ครั้ง แมลงศัตรูผักระบาดมาก ควรพ่น 8-9 ครั้ง ดังนั้น เกษตรกรจึง
ควรสารวจ แปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ หากพบ แมลงศัตรูผกั สาคัญ 5 ชนิดนี้ จานวน 1 ตัวต่อ 2 ต้น ควรมีการ
ใช้ไส้เดือนฝอย พ่นกาจัดทันที เพื่อควบคุมประชากร และการแพร่ระบาดของแมลงเหล่านี้ ก่อนทาความ
เสียหายให้กบั ใบผัก วิทยากรประจาฐานจากศูนย์วิจัย พืชสวนศรีสะเกษ

๑๕
ฐานเรียนรู้ การทาประมง เพือ่ สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและมีอาหารไว้
บริโภคในครัวเรือน วิทยากรประจาฐานจากสานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
ฐานเรียนรู้ การผลิตวัคซีนและการดูแลรักษาสัตว์ โดย ปศุสตั ว์อาเภอพยุห์
ฐานเรียนรู้ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4
(ศรีสะเกษ)
7.4 กิจกรรมเสริม
- จาหน่ายขนมไทย
- จาหน่ายข้าวโพดข้าวเหนียว
- จาหน่ายผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ
8. หน่วยงานภาคีที่ร่วมบูรณาการ
- อาเภอพยุห์
- องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมสวัสดิ์
- ปศุสัตว์อาเภอพยุห์
- ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)
- วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบก หมูท่ ี่ 4 ตาบลหนองค้า อาเภอพยุห์
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ)
- สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
- สานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
9. ผลที่ได้รับ
- ศพก. เป็นที่รจู้ ักมีเกษตรกรมาใช้ประโยชน์จาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อย่างแพร่หลาย ให้เกษตรกรรู้จกั และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่
- เกษตรกรสามารถนาองค์ความรูก้ ารใช้เทคโนโลยีและภูมปิ ัญญาที่ได้จากการเข้าร่วมงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้
- เกษตรกรสามารถนาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
- เกษตรกรมีความพร้อมในการวางแผนการผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตได้อย่าง
เหมาะสม

๑๖
- เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้และการบริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- เกษตรกรเกิดสานึกและเชื่อมัน่ ว่าการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรจะ
มั่นคงและยัง่ ยืนได้ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
-

๑๗
ภาพกิจกรรม
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
วันที่ 18 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์

๑๘
ภาพกิจกรรม
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
วันที่ 18 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์

๑๙
ภาพกิจกรรม
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
วันที่ 18 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์

