ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อศูนย์:
สินค้าหลัก:
เกษตรกรสมาชิก:
พื้นที่ทาการเกษตร:
สถานที่ตั้ง:
พิกัด:

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้าว
148 คน
3,311 ไร่
หมู่ 2 บ้านม่วงตาล ตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Latitude 17.283745
Longitude 100.064328
X = 613032
Y = 1911369

โครงสร้างสมาชิก
1. นายอัฒฏางค์ สีหาราช
2. นายชาญวุฒิ สวัสดิ์ประวิทย์
3. นายสมาน กัญญชาต
4. นางรุ่งทิพย์ สีหาราช
5. นางสาวละมัย กุณวรรณ
6. นายเสกสรร ดีกองสิน
7. นายรังสันต์ เภารอด
8. นายไสว แสงทอง
9. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจาตาบล

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
การตลาด
ประชาสัมพันธ์
กรรมการและกรรมการตรวจแปลง
กรรมการและกรรมการตรวจแปลง
กรรมการและกรรมการตรวจแปลง
เลขานุการและกรรมการ

1. เป้าหมาย
1.1 ท่านมีการกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานของศพก. ไว้อย่างไร
- ให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
- เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่ อการท าการเกษตรแบบลดต้นทุ น ทั้งลดต้นทุ นการผลิต โดยรวมกั น
ซื้อปัจจัยการผลิต ลดค่าแรงในการผลิต เนื่องจาก เอาแรงกัน หรือ ขอแรงกั น ช่วยกั นทาเป็นการลดการจ้าง
แรงงานภายนอก ซึ่งวิธีนี้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม
1.2 สินค้าเกษตรหลักของพื้นที่คืออะไร ศพก. มีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่หรือไม่
- ข้าว เป็นสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของศพก. สอดคล้องกับกระบวนการผลิตข้าว
เช่น ฐานเรียนรู้ เรื่อ ง การแปรรูป ข้าว ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดปัจ จัยการผลิต ด้วยการผ ลิตสารชีวภัณฑ์ จาก
วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นต้น
1.3 ในความคิดของท่านศพก. ส่งผลกระทบต่อการทางานส่งเสริมการเกษตรอย่างไร
- เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม มี วิทยากรซึ่งเป็น
เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ และรักงานถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรสามารถหาคาตอบจากความสงสัยของ
ตนเองได้จากศพก. เนื่องจากมีข้อมูล มีแปลงเรียนรู้ มีฐานเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมในการฝึกอบรมของ
ศพก. ซึ่งเกษตรกรสามารถทดลองปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

1.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ว่าในอนาคตศพก. จะเป็นตัวแทนของภาครัฐในการให้บริการด้านการเกษตร
แบบครบวงจร
- เป็นเรื่องที่ดีและเป็นแนวคิดที่สาคัญในการดาเนินงานส่งเสริม ในการที่จะผลักดันให้ศพก.เป็นสถานที่
ให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร ดังเช่น ศพก.คอรุม อาเภอพิชัย เนื่องจาก ศพก.คอรุม มีกลุ่มผู้นา ทั้งตัว
ประธานและสมาชิกหลักที่มีใจในการให้บริการ ยินดีทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความรู้ประสบการณ์ตรงจากการทาการเกษตร และแสวงหาความรู้ใหม่เสมอ เป็นศพก.ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายหน่วยงานทั้งด้านองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆ จึงสามารถพัฒนาศพก.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เกษตรกรอื่นๆ สามารถเข้ามาหาความรู้ได้
2. ฐานเรียนรู้
2.1 ศพก.มีฐานเรียนรู้ อะไรบ้าง
ฐานเรียนรู้มี 5 ฐาน ดังนี้
1) ฐานการพึ่งตนเอง (ด้านครัวเรือน)
- รวมกลุ่มกันผลิตสิง่ ของที่ใช้ประจาวัน เช่น น้ายาอเนกประสงค์ น้ายาปรับผ้านุ่ม สบู่ แป้ง น้ายา
ซักผ้า
2) ฐานลดปัจจัยการผลิต
- รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก โดยได้คิดสูตรเฉพาะของพื้นที่ คือ ปุ๋ยหมูหัว วัวใบ ไก่
ผล และรา ซึ่ง หมูหัว คือ ขี้หมู, วัวใบ คือ ขี้วัว, ไก่ผล คือ ขี้ไก่ และ รา คือ ราข้าวที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, จุลินทรีย์สังเคราะห์
แสง เป็นต้น น้าหมักกลอย ฮอร์โมนไข่
- ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง
- ผลิตน้ามันไบโอดีเซล ลดค่าใช้จ่ายจากค่าน้ามันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
3) ฐานการแปรรูปข้าว
- สมาชิกในกลุ่มผลิตข้าวในรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดังนี้
 ข้าวตราเพชรพิชัย เป็นข้าวหอมมะลิซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวปลอดภัย
(GAP ข้าว)
 ข้าวตราเพชรคอรุม เป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เ บอร์รี่ (Riceberry), พันธุ์ทับ ทิมชุมแพ, พันธุ์สิน
เหล็ก ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
 จมูกข้าวผงพร้อมชงดื่ม
 ราข้าวไรซ์เบอร์รี่สกัดเย็น
- สมาชิกในกลุ่มได้รับประโยชน์โดยสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกลุ่มได้ในราคาถูก รวมกลุ่มกั น
ขายข้าวโดยสามารถขายขาด หรือขายฝาก 50 เปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้
- สมาชิกสามารถใช้เครื่องมือในการแปรรูปข้าวของกลุม่ ได้ โดยทางกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์การใช้ เช่น
เครื่องสี เครื่องบรรจุถุง (packing)
4) ฐานทฤษฎีใหม่

- พื้นที่ของศูนย์จานวน 15 ไร่ ได้แบ่งพื้นที่ตามหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดการ
เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ได้มากที่ สุด โดยต้องมีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ทางศูนย์ได้แบ่ง
พื้นที่ดังนี้
 นา 6 ไร่ โดยมีกิจกรรมเสริมอื่น ได้แก่ การเลี้ยงกบในนาข้าว
 แปลงผักผลไม้ 4 ไร่ ประกอบด้วย แปลงผักสวนครัว วงมะนาว แปลงไผ่ แปลงไม้ผ ลผสม
9 ชนิด
 อาคาร 4 ไร่ ได้แบ่งเป็น ที่พักอาศัย และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
 สระและร่องน้า 1 ไร่ โดยมีกิจกรรมเสริมอื่น ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งฝอย
5) ฐานสร้างสวัสดิการกลุ่ม
- มีเงินปันผลให้สมาชิกภายในกลุ่ม
- เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรที่สมาชิกสามารถมาใช้ได้ โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกลุ่ม
- องค์ความรู้ต่างๆ ที่ศพก. สมาชิกสามารถมาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.2 ใครเป็นผู้กาหนด ฐานเรียนรู้
- สมาชิกทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการกาหนด เนื่องจากการทางานของศูนย์ฯ มาจากพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมในผลประโยชน์
2.3 ฐานเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชนหรือไม่
- ตอบสนอง
3. หลักสูตรการเรียนรู้
ศพก. มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีวิทยากรประจาศูนย์ 6 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจ
สามารถขอเข้าร่วมการฝึกได้
หลักสูตรการฝึกอบรม (3 วัน 2 คืน)
วันแรก
08.30-12.00 น.
ลงทะเบียน
13.00-16.00 น.
ฝึกปฏิบัติ ในเรื่องของใช้ในครัวเรือน ปรับวิธีคิด โดยใช้เครื่องมือช่วยคิดวิเคราะห์
เช่น ก้างปลา
16.00-18.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยตามอาชีพ
วันที่ 2
08.00 น.
ร้องเพลงชาติ
08.30-12.00 น.
การวิเคราะห์เรื่องพลังงาน พลังงานทดแทน
13.00-16.00 น.
การผลิตน้ามันไบโอฯ อย่างง่าย
16.00-18.00 น.
วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 3
08.00 น.
ร้องเพลงชาติ
08.30-12.00 น.
เรียนรู้จากฐานจริง 4 ฐาน ได้แก่ ข้าว 4 รูปแบบ การแปรรูปข้าว มรดกทางปัญญา
13.00-16.00 น.
การผลิตน้ามันไบโอฯ อย่างง่าย

