
 แบบประวัติและสรุปผลงานของเกษตรกรดีเดน (สาขาอาชีพทํานา) ประจําป ๒๕๕๖    

                                                                                                   

                                                                                                                

๑. คํานําหนานาม.....นาย....    ชื่อ ......พิศ.....  นามสกุล......  ชูแสง....... 

๒. เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  ...... ๓๙๐๐๒  ๐๐๓๒๓  ๐๔๗.......  สวนสูง   ๑๖๐   ซ.ม. 

๓. เกิดวันที่... ๑๙ ......  เดือน... มกราคม.....   พ.ศ..... ๒๔๙๗ .......  อายุ....๕๗ .... ป 

๔. อยูบานเลขที่ ... ๑/๕ ..... หมูที่.....๓...... ตําบล.....ชุมพล......อําเภอ....สทิงพระ.....จังหวัด....สงขลา.... 

๕. จบการศึกษาสูงสุด...... ประถมศึกษาปที่ ๖.............. 

๖. ศาสนา....พุทธ.................................. 

๗. อาชีพ........ทํานา............................... 
๘. ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 

๘.๑ คณะกรรมการบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 
 จังหวัดสงขลา 

๘.๒ คณะกรรมการศูนยขาวชุมชน ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
๘.๓ อาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน (หมอดินอาสา) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
๘.๔ ประธานคณะกรรมการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
๘.๕ คณะกรรมการหมูบาน 
๘.๖ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลชุมพล 
๘.๗ คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลชุมพล 
๘.๘ คณะกรรมการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (นางเหลา)  
๘.๙ เปนไวยาวัจกรของวัดนางเหลา  ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
๘.๑๐ เปนคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดนางเหลา ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

๙. ประสบการณ 
  ๙.๑ ผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลชุมพล  จํานวน ๕ ป 
๑๐. ผลงานดีเดน ป ๒๕๕๕  ( ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ – กนัยายน  ๒๕๕๕)  สรุปโดยยอ 
  



๑๓ 
 

 

 
   เป�นผู�ที่มีความกล�าทีจ่ะคิด และทําสิ่งใหม� ๆ  ที่เกิดประโยชน�ต�อตนเองและส�วนรวม  รวมทัง้มีความพยายาม

และความอดทน ไม�ย�อท�อต�อป�ญหาอปุสรรคในการทํางาน เพื่อที่จะทําให�งานที่นั้น ประสบความสําเรจ็โดยมผีลงานที่

เกิดจากความคิดรเิริม่ในการพัฒนาชุมชน และท�องถิ่นที่ตนเองอาศัย ดังนี้      

๑.การแก�ไขป�ญหาความยากจน  ป�ญหาความยากจนคอืสภาพการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งมีรายได�ไม�

เพียงพอกับรายจ�าย   และไม�สามารถจะบําบัดความต�องการทั้งทางร�างกายและจิตใจ  จนเป�นเหตุให�บุคคลนั้นมีสภาพ

ความเป�นอย�ูที่ต่ํากว�าระดับมาตรฐานทีส่ังคมวางไว�   หรือสภาพการดํารงชีวิตของบุคคลที่มรีายได�ไม�เพียงพอกบัรายจ�าย 

ไม�สามารถจะหาสิ่งจําเป�นมาสนองความต�องการของร�างกาย และจิตใจได�อย�างเพียงพอ  เป�นเหตุให�เกิดป�ญหาอื่น ๆ 

ตามมา จากประสบการณ�ในการทํางานและการติดตามความเคลื่อนไหวของบ�านเมืองทําให�ทราบว�า  ป�ญหาความ

ยากจนมสีาเหตุมาจากหลายป�จจัย เช�นจากความไม�เท�าเทียมกันในความสามารถของบุคคล  จากการที่มีสิง่ของและ

บริการต�าง ๆ มากขึ้น   เกิดจากภัยธรรมชาติ เช�น ฝนแล�ง  น้ําท�วม จากการว�างงาน และการมบีุตรมาก จากการศึกษา

ต่ําไม�สามารถพฒันาอาชีพของตนได�  จากความเกียจคร�าน  จากความเจบ็ป�วยความพิการทางร�างกาย และจิตใจ และ

จากการชราภาพ เป�น   ในฐานะที่เป�นผู�นําชุมชนจึงทุ�มเทกําลังกายลําลงัใจในการปฏิบัตหิน�าที่ในการแก�ป�ญหาความ

ยากจนของผู�ใกล�ชิดและเพือ่นเกษตรกรตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ เป�นแกนนําในการยกระดบัรายได�ของประชาชนบ�านเหล�า หมู�ที่ ๓ ตําบลชุมพล โดย 

ดําเนินการดังนี ้

       ๑) เป�นคณะทํางานในการจัดเก็บข�อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) 

        ๒) เป�นแกนนําในการจัดทําแผนชมุชน 

       ๓) เป�นแกนนําและหัวหน�าคณะทํางานในการขับเคลื่อนหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงบ�านนางเหล�าหมู�ที่ ๓  

ตําบลชุมพลและได�รับการคัดเลือกเป�นหมู�บ�านเศรษฐกจิพอเพียงต�นแบบระดบั “มั่งมีศรีสุข” ประจําป� ๒๕๕๒ และเข�า

รับการประกวดหม�ูบ�านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํป� ๒๕๕๒ ได�รับการคัดเลือกเป�นตัวแทนระดับโซน (ระโนด กระแสสินธุ�  

สทิงพระ และสงิหนคร) 

๑.๒. เป�นครัวเรือนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง   เช�น 

    ๑) ส�งเสรมิและสนับสนุนการเลี้ยงปลาในนาข�าว 

       ๒) ส�งเสรมิและสนับสนุนการเลี้ยงหมหูลมุ 

    ๓) ส�งเสรมิและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ 

       ๔) ส�งเสรมิและสนับสนุนการทําปุ�ยชีวภาพ 

   ๕) ส�งเสรมิและสนับสนุนการดําเนินงานกล�ุมอาชีพและกลุ�ม OTOP 

 

 

 

ผลงานที่ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มเกิดจากความคิดริเริ่ม  



๑๔ 
 

๑.๓. เป�นแกนนําในการส�งเสรมิให�ราษฎรในหมู�บ�านทุกครวัเรือนมีการดําเนินชีว ิตตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ  

การลดรายจ�าย ด�วยวิธีส�งเสริมให�ทุกครัวเรือนปลกูผักสวนครัว  เพื่อใช�บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก 

การบริโภคให�มีการแบ�งบันและแลกเปลี่ยนกบัเพื่อนบ�าน  และจําหน�ายให�กบัชุมชนอื่น /ส�งเสริมให�มีการทําปุ�ยหมกัใช�

เอง  / ส�งเสริมการลด ละ เลิก การพนัน  กินเหล�าในงานศพ 

 

การเพิ่มรายได�  ด�วยวิธีส�งเสริมให�ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสรมิ ได�แก�การทําไร�นาสวนผสม  

การเลี้ยงเป�ดไข� การปลูกผัก การทํากล�วยฉาบ การทําข�าวซ�อมมือ การเลี้ยงสัตว� ฯลฯ 

การประหยัด ด�วยวิธีส�งเสริมให�ทกุครัวเรือนมีการออม โดยทุกครัวเรือนมีการออมเงินเป�นประจําทุก 

เดือน โดยการเป�นสมาชิกของกลุ�มต�าง ๆ ในหมู�บ�าน ได�แก� กล�ุมออมทรัพย�เพื่อการผลิต กลุ�มสตรีอาสาพัฒนา  กล�ุมต�น

กล�าอาชีพ กลุ�ม อสม. ฯลฯ   

การเรียนรู� 

- ส�งเสริมให�ครัวเรือนมีแลกเปลี่ยนเรียนรู� มีการจัดตั้งศูนย�เรยีนรู�ชุมชน 

       - ส�งเสริมการนําภูมิป�ญญาท�องถิ่นมาถ�ายทอดและนํามาทํากินทําใช�ในครัวเรือน  อนุรักษ�การใช�

พลังงานทดแทน  ได�แก�ทําข�าวซ�อมมือ  การทําน้ํายาอเนกประสงค�  การเผาถ�าน การทําปุ�ยชีวภาพและอื่น ๆ 

  การเอื้ออารีต�อกัน 

 -  เป�นแกนนําในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อช�วยเหลือและดูแลผู�ด�อยโอกาส 

   -  ส�งเสริมอาชีพให� ผู�ว�างงานและผ�ูสงูอายุ ด�วยการส�งเสรมิให�มีนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�ใน

ท�องถิ่นมาแปรรปู เป�นอาหารและผลิตภัณฑ�ของหมู�บ�าน จําหน�ายให�กบันักท�องเที่ยวและเพื่อนบ�านในชุมชนอื่น โดยการ

เชิญภูมิป�ญญาชาวบ�านที่มีอยู�ในหมู�บ�านถ�ายทอดความรู�ให�กบัเยาวชนและประชาชนที่สนใจ เช�น การผลิตอาหารจาก

ตาลโตนด  การทําของเล�นและเครื่องมือเครื่องใช�จากใบตาลโตนด ฯลฯ      

  - เป�นผู�นําทีเ่ป�นแบบอย�างในการความร�วมมือ และมีความกระตือรอืร�นในการทํางานร�วมกบั

หน�วยงานผู�แทนกระทรวงต�าง ๆ ที่ เข�ามาดําเนินงานในพื้นที่ด�วยความเอาใจใส� และเป�นไปในทิศทางเดียวกัน  

  - คนในชุมชนมีความรู�รักสามัคคีกัน / มีการช�วยเหลือแก�ผู�สงูอายุและผู�ด�อยโอกาส 

๒. การสนับสนุนและส�งเสริมการอนุรักษ�และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

ศิลปวัฒนธรรมและการท�องเที่ยว 
๒.๑ ส�งเสริมให�ครัวเรอืนมีการปลูกต�นไม� และดูแลสภาพาแวดล�อมบริเวณบ�านเรือนให�สะอาด 

       ๒.๒ ส�งเสริมให�มีการกําจัดขยะมลูฝอยให�ถูกวิธี เป�นหมู�บ�านต�นแบบด�านสุขภาวะชุมชน โดยนําเศษ

วัสดุเหลือใช�ในครัวเรอืนมาทําปุ�ยชีวภาพ 

 ๒.๓ รณรงค�ส�งเสริมให�ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ และรณรงค�ให�สมาชิก 

ของครอบครัว บริโภคผกัสวนครัวทีป่ลกูเอง เพื่อปลอดภัยจากสารพิษเข�าสู�ร�างกาย 

 ๒.๔ รณรงค�ส�งเสริมให�ประชาชนทุกครัวเรือนเลี้ยงปลาในนาข�าว และรณรงค�ให�สมาชิกของครอบครัว 

บริโภคปลาทีเ่ลี้ยงเอง เพื่อปลอดภัยจากสารพิษเข�าสู�ร�างกาย 



๑๕ 
 

๒.๕  เป�นแกนนําในการส�งเสริมการท�องเที่ยวทางด�านวัฒนธรรม  ด�วยวิธีการยกระดับ ภูมิป�ญญา 

ศาสนสถาน แหล�งประกอบอาชีพที่มีอยู�ในพื้นที่ ให�เป�นแหล�งเรียนรู�ทางวัฒนธรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล�อมและส�งเสริมให�

เป�นแหล�งท�องเที่ยวของตําบลเพื่อให�ประชาชนมีรายได�จากการท�องเที่ยว 
  ๒.๖ ปลูกฝ�งค�านิยมและจิตสํานึกในการอนรุักษ�รกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�แก�

เยาวชนด�วยการจัดอบรม ศึกษาดูงานด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 ๓. เป�นตัวอย�างให�กับเกษตรกรรอบข�างในการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีใหม� ๆ ในการผลิตและและการจัดการ 

  ๓.๑ การนําความรู�เทคโนโลยีด�านการผลิตเมล็ดพันธุ�ของกรมการข�าวมาใช�โดยการลดต�นทุนการใส�

ปุ�ยเคมรี�วมกับปุ�ยพืชสด  ปุ�ยหมักและปุ�ยอินทรีย�น้ํา  ซึ่งเป�นผลดีต�อสิ่งแวดล�อม 

  ๓.๒ การนําปอเทืองมาใช�ปรับปรุงบํารงุดินโดยทําเป�นปุ�ยพืชสดเป�นรายแรกของตําบลและอําเภอ  ซึ่ง

การปลูกปอเทืองครั้งแรก(เมื่อสิบกว�าป�ที่แล�ว)เกษตรกรใกล�เคียงต�างไม�ยอมรับมหินําซ้ําพากันเห็นว�าเป�นเรื่องตลกขบขัน  

แต�ในที่สุดก็สามารถพิสจูน�ได�ว�าปอเทืองเป�นพืชปรับปรุงบํารุงดินก�อให�เกิดไส�เดือนและสิ่งมีชีวิตที่เป�นประโยชน�ต�อต�นข�าว 

  ๓.๓ การแนะนําและส�งเสริมให�เกษตรกรใกล�เคียงทําใช�พืชสมุนไพรป�องกันและกําจัดแมลง  การทํา

และใช�ปุ�ยอินทรีย�น้ํา   ตลอดจนทําปุ�ยหมกัเพือ่สุขภาพของตัวเกษตรกรเองและยงัส�งผลดีจ�อผ�ูบริโภคอีกด�วย 

 ๔. การใช�เทคโนโลยีใหม� ๆ ในการผลิต 

  ๔.๑ การคัดพันธุ�ข�าวก�อนปลกูทุกครั้ง  โดยใช�นําเกลือให�ไข�ลอยเท�ากบัเหรียญบาทแล�วใส�เมล็ดพันธุ�ลง

ไป  เมล็ดทีล่อยจะถูกตัดทิ้งออไป 

  ๔.๒ ปรับปรงุดินโดยใช�ปอเทืองเป�นปุ�ยพืชสดร�วมกบัการใช�น้ําหมักจุลินทรีย�ชีวภาพ 

  ๔.๓ ใช�น้ําหมักจลุินทรีย�ชีวภาพเมื่อข�าวเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 ในฐานะที่เป�นผู�นําเกษตรกรได�ใช�ความรู� ความสามารถในการสร�างและผลิตผลงาน ได�สําเร็จอย�างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล กล�าวคือ มีการใช�วัสด ุเครื่องมือ อปุกรณ� และงบประมาณอย�างประหยัดเหมาะสม

โดยได�ผลงานสูง แต�เสียค�าใช�จ�ายและเวลาน�อย งานประสบความสําเรจ็ตามที่ได�ตั้งเป�าหมายไว� ตลอดจนผู�ใกล�ชิดและ

เพื่อนเกษตรกร มีความพึงพอใจในผลสําเรจ็ของงาน  ดังปรากฏตามตัวอย�าง ดังนี้ 

ต�นทุนการผลิตข�าว : ไร� 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑. ค�าพันธุ�ข�าว ๓๐๐ 

๒. ค�าปุ�ย ๒,๐๐๐ 

๓. ค�าเตรียม ๖๐๐ 

๔. ค�าหว�าน ๑๐๐ 

๕. ค�าสารขับไล�แมลง ๑๐๐ 

๖. ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง ๑๐๐ 

๗. ค�าเก็บเกี่ยว ๕๐๐ 

๘. ค�าขนส�ง ๑๐๐ 

 รวม ๒,๘๐๐ 

 

 

ผลผลิตและรายได�รวม 

 
 ผลผลิต 

  พื้นที่ทํานาทัง้หมด   ๘๓   ไร�  แบ�งเป�น 

๑. พื้นที่ทําแปลงพันธุ�ข�าว ๓ ไร�  ผลผลิตทั้งหมด  ๒,๐๕๐ กิโลกรัม 

ผลผลิตเฉลี่ย  ๖๘๓  กิโลกรัม : ไร�  (ชัยนาท) 

๒. พื้นที่ทํานาข�าว  ๘๐ ไร�  ผลผลิตทัง้หมด  ๕๒,๕๖๐  กิโลกรมั 

ผลผลิตเฉลี่ย  ๖๕๗  กิโลกรัม : ไร� (ชัยนาท , กข. ๓๑,กข ๔๑) 
 

รายได� 

- จําหน�ายเป�นพันธุ�ปลูก  ๒,๐๕๐ กิโลกรมั ๆ  ๒๐ บาท เป�นเงิน  ๔๑,๐๐๐ บาท 

- จําหน�ายเป�นข�าวเปลือก  ๕๒,๕๖๐  กิโลกรมั  เฉลี่กิโลกรัมละ ๑๒.๕๐ บาท  เป�นเงิน ๖๕๗,๐๐๐ บาท 

รวมรายได�  ๖๙๘,๐๐๐ บาท 

 



๑๗ 
 

 

ผลผลิตและรายได�ย�อนหลัง ๓ ป� 
 

ลําดับที ่ รายการ ป� ๒๕๕๒ ป� ๒๕๕๓ ป� ๒๕๕๔ หมายเหต ุ

๑. พื้นที่แปลงพันธุ ๒ ๒ ๒ ป� ๒๕๕๔ 

เกิดอุทกภัย ๒. พื้นที่ทํานาข�าว ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓. ผลผลิตเฉลี่ยแปลงพันธ�ุ ๖๕๐ ๖๘๐ ๕๐๐ 

๔. ผลผลิตเฉลี่ยทํานาข�าว ๖๑๐ ๖๓๕ ๔๘๐ 

๕. ผลผลิตแปลงพันธ�ุ ๑,๓๐๐ ๑,๓๖๐ ๑,๐๐๐ 

๖. ผลผลิตทํานาข�าว ๔๘,๘๐๐ ๕๐,๘๐๐ ๓๘,๔๐๐ 

๗. ราคา : กิโลกรัมแปลงพันธุ� ๑๒ ๑๒ ๒๐ 

๘. ราคา : กิโลกรัมนาข�าว ๗.๕๐ ๗.๕๐ ๑๒.๕๐ 

๙. รายได�แปลงพันธุ� ๑๕,๖๐๐ ๑๖,๓๒๐ ๒๐,๐๐๐ 

๑๐. รายได�นาข�าว ๓๖๖,๐๐๐ ๓๘๑,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

 

นอกจากนีห้ลงัการเกบ็เกี่ยวจะมรีายได�จากการปลูกถั่วเขียวในนาข�าว ดังนี้ 

 

ลําดับที ่ รายการ ป� ๒๕๕๒ ป� ๒๕๕๓ ป� ๒๕๕๔ 

๑. พื้นที่ปลูก ๑๐ ๑๐ ๑๓ 

๒. ผลผลิต ๑๙๐ ๑๙๒ ๑๙๕ 

๓. ราคา : กิโลกรัม ๓๐ ๓๕ ๔๕ 

๔. รายได� : ไร� ๕,๗๐๐ ๖,๗๒๐ ๘,๗๙๕ 

๕. รายได�ทั้งหมด ๕๗,๐๐๐ ๖๗,๒๐๐ ๑๑๔,๐๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

การผลิตข�าวตามหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP 

 การปลูกพืชระบบ  GAP  เป�นการปลูกพืชตั้งแต�การเตรียมดนิ  การปลูก   การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว    

การปฏิบัตหิลงัการเกบ็เกี่ยว  ตลอดจนการบันทึก 

 การทํานาตามระบบ GAP  มี ๘ ขั้นตอน  คือ 

๑. ใช�น้ําจากแหล�งน้ําสะอาด 

๒. ปลูกในพื้นที่ดีไม�มเีชื้อโรค 

๓. ใช�และเก็บสารเคมีถูกต�อง 

๔. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ 

๕. สํารวจศัตรูพืชและป�องกันกําจัดอย�างถูกต�อง 

๖. เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 

๗. ขนย�ายและเกบ็รักษาผลผลิตสะอาด  ปลอดภัย 

๘. จดบันทกึทุกขั้นตอน 

 

ปฏิทินแผนการผลิตและการตลาดข�าว 

 

กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การเตรียมดิน             

การปลูกข�าว             

การดูแลรักษา             

การเกบ็เกี่ยว             

การเกบ็รกัษาหรือขาย             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ความยั่งยืนในอาชีพ 
๑. ความต�อเนื่องของการทํานา  เริ่มทํานาโดยการช�วยพ�อแม�ทาํตั้งแต�เล็ก ๆ ต�อมาเมื่อมีครอบครัวได�แยกจาก 

พ�อแม�มาตั้งครอบครัวเองก็ประกอบอาชีพทํานาตามบรรพบรุุษ  โดยการทํานาครั้งแรกจะเป�นแบบใช�ปุ�ยเคมเีพียงอย�าง

เดียว  ต�อมาได�รับการแนะนําจากเจ�าหน�าที่เกษตรให�มกีารปรับปรุงการทํานาโดยใช�เทคโนโลยีเป�นแบบไม�พึ่งพาปุ�ยเคมี

เพียงอย�างเดียว  และอนาคตจะทํานาแบบไม�ใช�สารเคมีเลย  คือนาข�าวอินทรีย� 

๒. การขยายพื้นที่  ครั้งแรกทํานาเพียง  ๑๐ ไร�  ต�อมาได�ขยายพื้นที่เป�น ๘๒ ไร�  และบางป�อาจมากกว�าถ�า 

หากมเีกษตรกรรายใดไม�ทํานาก็จะขอเช�าพื้นที่ทํานาแทน 

๓. การเพิม่มลูค�าผลผลิตและการตลาด  นอกจากทําแปลงขยายพันธุ�ข�าวแล�ว  ผลผลิตส�วนหนึ่งจะนํามาทํา 

ข�าวซ�อมมือ ในนามกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนางเหล�า เป�นการเพิ่มมูลค�ามากกว�าขายเป�นข�าวเปลอืกให�โรงสีเพียงอย�างเดียว

การขยายผล 

 ๑.เป�นตัวอย�างในการปฏบิัติจริงให�กับเกษตรกรทั่วไป  

๒. ส�งเสรมิแนะนําให�กับสมาชิกศูนย�ข�าวชุมชนตําบลชุมพลนําไปปฏิบัติ   

๓.เป�นคณะกรรมการบรหิารศูนย�ข�าวชุมชน   

๔.ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดีในการประกอบอาชีพการทาํนา   

๕.  เป�นชาวนามืออาชีพในการเป�นวิทยากรเรื่องการทํานาให�กับหน�วยงานต�าง ๆ  เช�น ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ�การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสทงิพระ (ก.ศ.น.)

การเป�นผู�นําและเสียสละเพือ่ประโยชน�ส�วนรวม 

๑. เป�นอาสาสมัครกรมพฒันาที่ดิน (หมอดินอาสา) 

๒. เป�นผู�นําในด�านต�าง ๆ  

- คณะกรรมการบรหิารศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบลชุมพล   

- คณะกรรมการศูนย�ข�าวชุมชน ตําบลชุมพล   

- ประธานคณะกรรมการหม�ูบ�านเศรษฐกจิพอเพียง  

- คณะกรรมการหม�ูบ�าน 

- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลชุมพล 

- คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลชุมพล 

- คณะกรรมการโรงพยาบาลส�งเสรมิสุขภาพตําบล (นางเหล�า)  

- เป�นไวยาวัจกรของวัดนางเหล�า    

- เป�นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดนางเหล�า   

 

การทําประโยชน�ส�วนรวม 

- เป�นผู�ทําประโยชน�เพื่อส�วนรวม ด�านต�าง ๆ เช�น เป�นแหล�งเรียนร�ู และเป�นสถานที่ดูงานด�านการทํานา   

ความรู�เกี่ยวกับการทําปุ�ยและน้ําหมกัชีวภาพ  ด�านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการถ�ายทอดความรู�ในเรื่องการเลี้ยงสัตว�  

เช�นการเลี้ยงหมหูลมุฯลฯ 



๒๐ 
 

- เป�นผู�เสียสละเวลาและเป�นตัวกลางในการสือ่สารระหว�างเกษตรกรจากการเป�นผู�นําด�านการเกษตรและ 

ด�านอื่น ๆ มากมาย  ทําให�เวลาเกือบทั้งหมดท�ุมเทให�กบัเกษตรกรและผู�เกี่ยวข�องทุกสาขา  ทั้งยังเป�นตัวแทนระหว�าง

เกษตรกรกบัหน�วยงานราชการทีเ่กี่ยวข�องที่มาดําเนินการภายในหมู�บ�านและตําบล 

การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- พื้นที่นาข�าวเป�นพื้นทีท่ี่มเีอกสารสิทธิ์ทุกแปลง เช�น นส.๓ , โฉนดที่ดิน 

- การปรับปรงุดิน  พื้นที่นาข�าว มีการปรบัปรุงดินโดยใช�ปุ�ย พชืสด  ทั้งปอเทืองและถั่วเขียว  ตลอดจนการ 

ใช�ปุ�ยคอก  ป�ุยหมัก  และน้ําสกัดชีวภาพเพิ่มผลผลิต 

- การป�องกันและรกัษาดิน  เนื่องจากพื้นที่นาเป�นทีร่าบลุ�ม  เหมาะสําหรับการทํานา  ดังนั้นจงึไม�ได�ใช�หญ�า 

แฝกแต�จะใช�วิธีไม�เผาฟางข�าวหลงัเก็บเกี่ยวและใช�จลุินทรีย�น้ําสกัดชีวภาพเป�นตัวย�อยสลายแล�วไถกลบเพื่อเพิม่ธาตุ

อาหารให�แก�ดิน 

- การป�องกันกัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  จากการใช�เมล็ดพนัธุ�ข�าวที่ผ�านการคัดพันธ�ุอย�างดีจากพันธ�ุต�าง ๆ 

ที่ทางราชการส�งเสริม (ศูนย�เมล็ดพันธ�ุข�าวของกรมการข�าว) ตลอดจนใช�ปุ�ยธรรมชาติ (ปุ�ยพืชสด  ปุ�ยหมัก ปุ�ยคอก ฯลฯ)   

และใช�พืชสมุนไพรเมือ่ศัตรูพืชระบาด  ทําให�เดระบบนิเวศทีเ่หมาะสมในนาข�าว  มีแมลงศัตรูธรรมชาติ  ตัวห้ํา  

ตัวเบียฬ  มากมายในนาข�าว  การระบาดของศัตรูข�าวจงึมีน�อยมาก 

- มีการจัดที่อย�ูอาศัย และกิจกรรมการปลูกพืชอย�างถูกต�องตามหลกัวิชาการและถกูสุขลักษณะ 

การจัดที่อยู�อาศัยได�แบ�งแยกออกมาจากแปลงนาข�าวอย�างัดเจนและมีกจิกรรมการปลกูพืชเช�นการปลกูถั่วเขียว 

การปลูกพืชบํารุงดิน ปอเทอืง  หลงัจากการเก็บเกี่ยว ถูกต�องตามหลักวิชาการ  ตอลดจนมีการจัดบ�านที่อย�ูอาศัยอ�างถูก

สุขลักษณะ  คือสะอาด  สะดวก และน�าอย�ูอาศัย 

 

 

  


