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รายงานการถอดบทเรียน 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี 
 
สวนท่ี 1  ความเปนมา และวัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 

สวนท่ี 2  กระบวนการถอดบทเรียน   

สวนท่ี 3  ผลการถอดบทเรียน 

3.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 

3.2 องคประกอบของ ศพก. 

 1) เกษตรกรตนแบบ 

 2) แปลงเรียนรู 

 3) หลักสูตรการเรียนรู 

 4) ฐานเรียนรู 

 3.3 การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 1) เปาหมาย ของ ศพก.อําเภอหนองเสือ 

 2) การจัดการกระบวนการเรียนรู 

 3) การบูรณาการการทํางาน  

 4) การมีสวนรวมของชุมชน 

 5) บทบาท/หนาท่ี  

 3.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
3.5 ปญหา/อุปสรรค 

 3.6 แผนการดําเนินงาน 

 3.7 ความย่ังยืน  

 

 

  
 

สวนท่ี 4  บทสรุปท่ีไดจากการถอดบทเรียน  
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สวนท่ี 1  ความเปนมาและวัตถุประสงคของการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
            สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

การถอดบทเรียน เปนการทบทวนความรู ความเขาใจ และสรุปประสบการณการทํางานท่ีผานมา 
เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุผล และปจจัยท้ังภายใน ภายนอกท่ีทําใหเกิดผลอยางท่ีเปนอยู ท้ังผลท่ีสําเร็จ
และผลท่ีลมเหลว เพ่ือจะนํามาใชในการปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน หรือเปนบทเรียนกับคนอ่ืนๆ ท่ีสนใจ     
ทําใหสามารถทํางานไดงายข้ึน เร็วข้ึน ไดผลมากข้ึน และเหนื่อยนอยลง อาจกลาวไดวา การถอดบทเรียนเปนไป
เพ่ือคนหาความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณท่ีฝงลึกจากกลุมเปาหมายท่ีได
รวมกันปฏิบัติงาน พรอมท้ังจดบันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหมๆ    
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานท้ังท่ีสําเร็จหรือลมเหลวเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย และนําความรูท่ีไดนั้นไปถายทอดเพ่ือเผยแพรและเรียนรูตอไปได 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี
เปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน เปนศูนยกลางการบริการ และแลกเปลี่ยน
ความรูขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ กับเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีประสบ
ผลสําเร็จ สามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกร ในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร
ท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด ซ่ึงบริหารจัดการโดยเกษตรกรตนแบบ
และชุมชนรวมกับนักสงเสริมการเกษตร และเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการขับเคลื่อนของสํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหนวยงานอ่ืนๆ ไดเขามามีสวนเก่ียวของมากมายท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
ถือวาเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีผลการดําเนินงานคอนขางดี สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท จึงไดคัดเลือกสําหรับถอดบทเรียน เพ่ือจะไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรูในการขับเคลื่อนงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
อันจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  

วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน  
1. เพ่ือทําใหเกิดความรูในเรื่องการดําเนินงานและการบริหารจัดการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ท่ีเปนบทเรียน นําไปปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน          
ในโครงการตอไปใหดีข้ึน  

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในทุกสวนท่ีเก่ียวของมารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  
3. เพ่ือเผยแพรใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนําไปประยุกตใชในการสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขายใหประสบผลสําเร็จ 
 
 
 
 

การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)               
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี
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สวนท่ี 2  กระบวนการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
            อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี 

การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การเตรียมทีมงาน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท นําโดยนาย
ยอดธงไชย รอดแกว ผูอํานวยการกลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ไดจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจทีมงาน
ถอดบทเรียน เพ่ือกําหนดแนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบคําถาม เครื่องมือ วิธีการเก็บขอมูล 
และแบงหนาท่ีทีมงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดวางกรอบประเด็นไว จํานวน 11 ประเด็น คือ เปาหมาย 
ฐานเรียนรู หลักสูตรการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การบูรณาการการทํางาน การมีสวนรวมของชุมชน 
บทบาท/หนาท่ี ปจจัยความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค แผนการดําเนินงาน และความยั่งยืน 

  2.2 การกําหนดบุคคลเปาหมาย การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร มีเปาหมายเพ่ือดึงความรู ประสบการณการทํางานในการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรจนประสบความสําเร็จ เพ่ือเปนบทเรียนแกผูเก่ียวของนําไปใชใหเกิดประโยชน และสามารถ
ตอยอดการทํางานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวได 
ทีมงานถอดบทเรียนของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท จึงไดกําหนดผูเขารวม
เวทีถอดบทเรียน จํานวน 5 กลุม เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นท่ีกําหนดไว ซ่ึงประกอบดวย  

  1) ประธาน ศพก.อําเภอหนองเสือ (เกษตรกรตนแบบ)  
  2) คณะกรรมการ ศพก.อําเภอหนองเสือ 
  3) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จากสํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสํานักงานเกษตร

อําเภอหนองเสือ ท่ีรับผิดชอบงาน (ศพก.) อําเภอหนองเสือ 
  4) เจาหนาท่ีหนวยงานภาคี และผูนําชุมชน ท่ีขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก.อําเภอหนองเสือ 
  5) เกษตรกรท่ีเขามาใชบริการ ศพก.อําเภอหนองเสือ 

 2.3 การดําเนินงานถอดบทเรียน เทคนิคการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใชเทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action 
Review – AAR) ซ่ึงเปนการทบทวนวา เกิดอะไรข้ึนบางจากการทํางานท่ีผานมา ทําไมถึงเกิดผลเชนนั้น 
และหากวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีดีเราจะรักษาสิ่งท่ีดีอันจุดแข็งนั้นไวไดอยางไร และจะปรับแกไขจุดออน
ของเราไดอยางไร ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําใหผูเขารวมกระบวนการถอดบทเรียนไดเรียนรูจากความสําเร็จและความ
ลมเหลวไปพรอมกัน โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

  1) ประชุมผูเขารวมเวทีท้ังหมด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอนและวิธีการถอดบทเรียน 
  2) แบงกลุมบุคคลเปาหมายท่ีเขารวมเวทีถอดบทเรียน ตามท่ีทีมงานไดแบงหนาท่ีกันไว จํานวน 

3 ทีม ไดแก 
 ทีมท่ี 1 ดําเนินการถอดบทเรียนประธาน ศพก.อําเภอหนองเสือ (เกษตรกรตนแบบ)  
 ทีมท่ี 2 ดําเนินการถอดบทเรียนเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และหนวยงานภาคี ไดแก 

ผูรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เกษตรอําเภอ

หนองเสือ ผูรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ 

สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เกษตรและสหกรณจังหวัดปทุมธานี สถานีพัฒนา
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ท่ีดินจังหวัดปทุมธานี ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดปทุมธานี หัวหนาฝายสูบน้ําท่ี 2 รังสิตเหนือ และเทศบาลตําบลหนองเสือ 

  ทีมท่ี 3 ดําเนินการถอดบทเรียนคณะกรรมการ ศพก.อําเภอหนองเสือ ประธานศูนยเครือขาย 
ผูนําชุมชน และเกษตรกรท่ีเขามาใชบริการ ศพก.อําเภอหนองเสือ  
ดําเนินการโดยใชการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกต ตามประเด็นคําถามท่ีเตรียมไว 
โดยวิทยากรกระบวนการหลัก และมีผูทําหนาท่ีจดบันทึก 
  3) ประชุมทีมงานเพ่ือวิเคราะหขอมูล และเขียนผลการถอดบทเรียน 
  4) จัดทํารายงานผลการถอดบทเรียน 
สวนท่ี 3 ผลจากการดําเนินการถอดบทเรียน  
 ในสวนของเนื้อหาการถอดบทเรียนจากท้ัง 3 กลุม 11 ประเด็น ท่ีไดทําการตั้งคําถามไว ทีมงาน
ถอดบทเรียน ไดประชุมวิเคราะหขอมูล และเก็บขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ศพก.หนองเสือ สําหรับประเด็นท่ีเนื้อหา         
ไมครบถวน สามารถสรุปได ดังนี้ 

 3.1 ความเปนมาของศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ  
 ป ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายใหจัดตั้งศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ) เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน 
โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต 
การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เกษตรกรตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรท่ีมาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ 
และเกิดจิตสํานึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และนําองคความรูท่ีไดรับจาก ศพก.    
ไปประยุกตใชในการผลิตสินคาเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สภาพการผลิตของ
ตนเอง และความตองการของตลาด ทําใหตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากข้ึน สงผลให
เกษตรกร สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน รวมท้ังยังเปนเปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
การบริหารจัดการ และการตลาด แกเกษตรกร การใหบรกิารทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี  
เปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี   

 สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ จึงไดคัดเลือกนายเล็ก พวงตน ซ่ึงเปนเกษตรกรดีเดนสาขาไรนา
สวนผสมระดับจังหวัดปทุมธานี เปนเกษตรกรตนแบบในการลดตนทุนการผลิตขาว ซ่ึงมีแนวคิดและกระบวนการ
ผลิตขาวคุณภาพแบบครบวงจร ตั้งแตปลูกจนถึงขาย มีความปลอดภัยท้ังกับตัวเกษตรกรและผูบริโภค จนเกิด
เปนองคความรู มีความพรอมในการเผยแพรใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจไดใชเปนแหลงศึกษาความรู และจัดตั้ง
เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของอําเภอหนองเสือ  
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3.2 องคประกอบของศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ 

 1) เกษตรกรตนแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเล็ก พวงตน มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 49 ไร 1 งาน (ท่ีดินตนเอง) มีการบริหารจัดการท่ีดิน ดังนี้ 
 1. ทํานา     จํานวน 9 ไร 1 งาน ไร  
     2. ปลูกปาลมน้ํามัน    จํานวน 33 ไร (อายุ 9 ป 20 ไร, อายุ 1 ป 8 เดือน 13 ไร) 
      3. ท่ีอยูอาศัย ไมผล (สวนใหญปลูกกลวยน้ําวา) ผักสวนครัว เชน ขา ตะไคร  เลี้ยงไกไข เลี้ยงปลา
ในรองสวน (ทําเปนแกมลิง บรรจุน้ําได 90,000 ลบ.ม.) จาํนวน   7 ไร  
        2) แปลงเรียนรู  
   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ มีสินคาหลัก 
คือ ขาว เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีทีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (S1) ไดจัดทําแปลงเรียนรูเรื่องการทํานา
แบบลดตนทุน โดยมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยการปลูกปอเทือง ใชน้ําหมักสูตรหนอกลวยสลายฟางขาว     
การใชปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชสมุนไพรและสารชีวภัณฑปองกันและกําจัดศัตรูพืช    
(เชื้อราไตรโคเดอมาและบิวเวอเรีย)  

 

               
 

 

ชื่อ         : นายเล็ก  พวงตน อายุ 72 ป  
ท่ีอยู       : 24 หมู 7 ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ  

              จังหวัดปทุมธานี โทร. 0895681572 

สัญชาติ   : ไทย       ศาสนา : พุทธ 

การศึกษา : จบชั้นประถมปท่ี 4 

สถานภาพ: สมรสกับ นางละมอม  พวงตน มีบุตร 2 คน  

    1. นางสาวเพ็ญจันทร  พวงตน  

    2. นายเกรียงไกร  พวงตน   

อาชีพ     : เกษตรกรรม  
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 3) หลักสูตรการเรียนรู 
 คณะกรรมการบริหารศูนยเรยีนรูฯ รวมกับคณะกรรมการ Single Command ไดรวมกัน

กําหนด หลักสูตรการเรียนรูของศูนยฯ คือ 
  3.1) หลักสูตรหลัก เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) 
หลักสูตรจึงเปนหลักสูตรการลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ประกอบดวย 4 หลักสูตร คือ 
การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑและการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิตขาว 
  3.2) หลักสูตรบังคับ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน  
  3.3) หลักสูตรเสริม ประกอบดวย 2 หลักสูตร คือ การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการใชน้ํา
อยางรูคุณคา 
 โดยหลักสูตรการเรียนรูสามารถตอบสนองความตองการและครอบคลุมตลอดหวงโซอุปทาน
ของสินคาเกษตรหลัก (ขาว)  แกเกษตรกรท่ีปลูกขาวไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) สําหรับเกษตรกรท่ีปลูกพืชอ่ืนๆ ตอบสนองความตองการไดบางสวน 
เชน การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดกําจัดศัตรูพืช เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 4) ฐานเรียนรู มีจํานวน 6 ฐาน กําหนดโดยคณะกรรมการ ศพก. รวมกับคณะกรรมการ 
Single Command ประกอบดวย 
 ฐานท่ี ๑ การใชปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ถายทอดความรูในการใช
ปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมในการลดตนทุน มาตรการลดตนทุนการผลิตขาว 3 ตองทํา + 3 ตองลด     
โดยไดรับองคความรูจากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
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  ฐานท่ี 2 การใชสารชีวภัณฑและการปองกันกําจัดศัตรูพืช ถายทอดความรูในการผลิต
และการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน เชื้อราบิวเวอรเรีย เชื้อราไตรโคเดอรมา และเชื้อรา
เมตาไรเซียม โดยไดรับองคความรูจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ 
 
    
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฐานท่ี 3 การปรับปรุงบํารุงดิน ถายทอดความรูในการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ        
ใชทดแทนปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยไดรับองคความรูจากสถานีพัฒนาท่ีดินปทุมธานี 
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 ฐานท่ี 4 การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิตขาว เปนการเรียนรูการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

พันธุขาวท่ีปลูก คือ ขาวหอมปทุม สนับสนุนการปลูกขาวไวบริโภค มีโรงสีในชุมชน ซ่ึงคิดคาสีขาวกิโลกรัมละ 
๒ บาท บรรจุขาวสารจําหนายถุงขนาด 1 กิโลกรัม และขนาด 5 กิโลกรัม โดยไดรับองคความรูจากสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฐานท่ี 5 การใชน้ําอยางรูคุณคา เปนการเรียนรูการจัดรูปแบบการบริหารจัดการน้ํา     

ในแปลงไรนาสวนผสม เพ่ือใหมีน้ําใชตลอดท้ังป โดยไดรับองคความรูจากฝายสูบน้ําท่ี 2 รังสิตเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฐานท่ี 6 เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง แนวคิดในการประกอบ
อาชีพการเกษตร คือ ทําทุกอยางท่ีไมตองซ้ือ แตถาจะซ้ือ ก็ซ้ือใหนอยท่ีสุด เชน จากเดิมใชปุยเคมี ใชสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เปลี่ยนมาเปนผูผลิตสารชีวภัณฑใชเอง ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตพืช 
และเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย นอกจากนี้ยังเปนผูใหความคิด แนวคิด ความรูท่ีตกผลึก เปนภูมิปญญา
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ทองถ่ิน ตกทอดสูชุมชน ผูสนใจ นําไปใชใหเกิดประโยชน ตอไป โดยไดรับองคความรูจากเกษตรกรตนแบบท่ี
ไปศึกษาดูงานศาสตรพระราชาท่ีโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี และจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดแก 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี สํานักงานประมงจังหวัด
ปทุมธานี และสํานักงานตรวจบัญชีจังหวัดปทุมธานี 
 ฐานเรียนรูท้ัง 6 ฐาน สามารถตอบสนองความตองการและครอบคลุมหวงโซอุปทานของสินคาหลัก
ของเกษตรกรท่ีปลูกขาวไดเปนอยางดี แตยังไมสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดท้ังหมด 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีอําเภอหนองเสือมีการปลูกพืชท่ีหลากหลาย  

 3.3 การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
 1) เปาหมายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองเสือ 
ศพก.อําเภอหนองเสือ มีสินคาหลัก คือ ขาว โดยมีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 
3 แปลง (ขาว 2 แปลง และปาลมน้ํามัน 1 แปลง) คณะกรรมการ ศพก. รวมกับคณะกรรมการ Single 
Command  ไดกําหนดเปาหมายไว คือ  
 1.1) ศพก. เปนแหลงเรียนรูในเรื่อง การลดตนทุน การเพ่ิมผลผลิตตอไร การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจพอเพียง และไรนาสวนผสม โดยกําหนดแนวทางในการพัฒนา 
ศพก. และศูนยเครือขาย ท้ังฐานเรียนรู หลักสูตรเรียนรู แปลงเรียนรู และประธานศูนย (เกษตรกรตันแบบ/
ประธานศูนยเครือขาย) เพ่ือใหมีความพรอมในการถายทอดความรู การใหบริการแกเกษตรกรในชุมชน 
โดยครอบคลุมชนิดสินคาในพ้ืนท่ี  
 1.2) ศพก. ตองเปนศูนยกลางในการสงเสริมอาชีพ และใหบริการดานการเกษตร     
ของชุมชน โดยจะประสานงานวางแผนการดําเนินงานกับคณะกรรมการ Single Command เชื่อมโยง
ระหวาง ศพก. กับศูนยเครือขาย แปลงใหญ และตลาด 
ซ่ึงคาดหวังวาถาดําเนินการไดตามเปาหมาย ศพก.จะเปนตัวแทนของภาครัฐในการใหบริการดานการเกษตร
แบบครบวงจร ท้ังนี้หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของตองใหการสนับสนุนและเปนพ่ีเลี้ยง   
 2) การจัดการกระบวนการเรียนรู  
    2.1) การจัดวิทยากรประจํา ศพก. มีการจัดวิทยากรซ่ึงมีความรู ความสามารถในหัวขอ    
ท่ีแตกตางกัน จํานวน 2 คน ไดแก 

 คนท่ี 1 นายเล็ก พวงตน ประธาน ศพก. มีบทบาทเปนวิทยากรหัวขอการทํานา
แบบลดตนทุน ถายทอดความรู เทคโนโลยีเก่ียวกับการลดตนทุนการผลิตขาวใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี        
และตําบลอ่ืนๆ ในอําเภอหนองเสือ โดยเปนผูใฝรู และหาความรูใหมๆ เก่ียวกับการทํานาเสมอ เม่ือไดรับรู   
รับฟงความรูใหมๆ มา ก็จะนํามาวิเคราะหและทดลองทํากอน จึงนําไปถายทอดใหเกษตรไดทดลองปฏิบัติ  
ตอกันไป 
  คนท่ี 2 นายมนตรี  ดวงหิรัญ มีบทบาทเปนวิทยากร หัวขอ การผลิตขยายเชื้อรา
ไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย และ เชื้อ บีที เพ่ือใชควบคุมศัตรูพืช โดยผานกลไกของศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ ใหความรูดานการผลิตขยาย และการนําไปใชอยางถูกวิธีใหแก
เกษตรกร 
   2.2) การเรียนรูในแตละฐาน มีการจัดการกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
ของแตละฐาน เชน มีตัวอยางของจริง นิทรรศการข้ันตอนการปฏิบัติ แผนภาพขอมูล การบรรยาย การสาธิต 
และการฝกปฏิบัติ เม่ือเกษตรกรมาเรียนรูเก่ียวกับการลดตนทุนการผลิตขาวแลว มีเกษตรกรรอยละ ๑๐      
ท่ีนําองคความรูไปใช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทําปุยน้ําหมัก การผลิตขยายและการทําสารชีวภัณฑ เชน เชื้อรา



11 
 
ไตรโคเดอรมาใชเองภายในกลุม โดยเกษตรกรชวยกันจัดหาวัตถุดิบมาใชในการทําปุยน้ําหมัก และเชื้อรา       
ไตรโคเดอรมาสด หากไมมีวัตถุดิบก็จะจายเปนเงิน ซ่ึงเปนกฎระเบียบของกลุมท่ีจะทําใหสามารถผลิตปุยหมัก  
และเชื้อไตรโคเดอรมาสด ใชในชุมชนไดอยางยั่งยืนในอนาคต  
 2.3) การจัดงาน Field Day  
  งาน Field Day ตามความเขาใจของคณะกรรมการ ศพก. และเกษตรกรท่ีมารวมงาน          
คือ งานวันถายทอดเทคโนโลยดีานการเกษตร มีเปาหมายเพ่ือถายทอดความรูแบบเห็นของจริงใหเกษตรกร   
เขามาเรียนรูแลวนําไปปฏิบัติในไรนาของตนเอง โดยประชาสัมพันธใหเกษตรกรท่ีสนใจเขามาเรียนรู ดวยการ
แจงในท่ีประชุมกํานันผูใหญบาน ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวของแตละหมูบาน และมอบหมาย
คณะกรรมการ ศพก. หาเปาหมายของเกษตรกรท่ีจะมารวมงาน โดยมีหนวยงานมารวมจัดนิทรรศการ      
และถายทอดความรู จํานวน 20 หนวยงาน  
  เกษตรกรท่ีมารวมงาน ไดรับความรูในเรื่อง วิธีการทํานาโดยการลดตนทุน การเพ่ิม
ผลผลิตตอไร การเพ่ิมมูลคาขาวเปลือก การกําจัดวัชพืชโดยใชสารอินทรีย การผลิต/การใชน้ําหมักชีวภาพ 
การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน และเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะการนํานวัตกรรมเรื่องการใชโดรนพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมาแสดงในงาน ซ่ึงเกษตรกรไดนํา

องคความรูท่ีไดไปใชในไรนาของตนเอง ยกเวน การใชโดรนพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากเปน
เทคโนโลยีใหม และมีราคาคอนขางแพง แตสามารถกระตุนใหเกิดแนวคิดวาควรจะนํามาใช เนื่องจากสามารถ
ทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน และคาแรงสูง 
  นอกจากนี้ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     
มีทีมงานในการดําเนินงาน ศพก. โดยใหเกษตรอําเภอทุกอําเภอมาเรียนรูการจัดงาน Field day เพ่ือนํา
วิธีการดําเนินงานไปใชการจัดงาน ของอําเภอตนเอง  
 3) การบูรณาการการทํางาน คณะกรรมการ Single Command (SC) ระดับจังหวัด   
และผูประสานงาน ศพก. มีการทํางานรวมกัน ดังนี้ 
  3.1) ติดตอประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของใหมาสนับสนุน
วิชาการและปจจัยทางการเกษตร  โดยการใชการมีความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีจากหนวยงานภายใน    
และภายนอกหนวยงาน 
  3.2) การจัดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยมีเกษตรและสหกรณจังหวัดเปนประธานคณะทํางาน เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปนเลขานุการคณะทํางาน 
เพ่ือวางแผนการทํางาน แกไขปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของ ศพก.  
 คณะกรรมการตางๆ ท่ีแตงตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ไดใหความรวมมือและบูรณาการการทํางานเปนอยางดี ทุกหนวยงานใหความ
รวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ตั้งแตการวิเคราะหศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและแผนการดําเนินงานของ ศพก. รวมท้ังการใหบริการตางๆ ของ ศพก. ซ่ึงแตละหนวยงาน จะมี
การบูรณาการการทํางานท่ีแตกตางกันไป ตามบทบาทและภารกิจของหนวยงานนั้นๆ  ซ่ึงนอกจาก
คณะกรรมการดังกลาวแลว ยังมีหนวยงานจากภายนอกท่ีไมใชหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เขามารวมบูรณาการการทํางานและใหความรูภายใน ศพก.อีกดวย เชน กระทรวงพาณิชย การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องคกรปกครองทองถ่ิน (อปท) และสถาบันการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน ซ่ึงผลสําเร็จจากการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันของคณะกรรมการตางๆ และหนวยงานภาคี สงผลให ศพก. มีการขับเคลื่อนการดาํเนินการได
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อยางตอเนื่อง มีความเขมแข็ง และเห็นผลเปนรูปธรรม สามารถ เปนแหลงเรียนรูและใหคําปรึกษาแกเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีได 
 4) การมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดทําแผนการดําเนินงานของ ศพก.จะดําเนินการโดยจัด
ใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ ศพก. หนวยงานงานภาคี และผูนําชุมชน เสร็จแลวดําเนินการ
จัดเวทีชุมชนเพ่ือใหผานความเห็นชอบ  

 5) บทบาท/หนาท่ี 
 5.1) บทบาทคณะทํางาน ศพก. 
 - รวมกันจัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรู ฯ  
 - รวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
 - ใหบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
 - ถายทอดความรูใหแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
 - ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี เพ่ือแกไขปญหาใหกับสมาชิกโดยตรง 
 - ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยเรียนรู ฯ 
 - เปดโอกาสใหหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาเขามาทําวิจัยในศูนยเรียนรู ฯ 

  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก) นั้น 
เกษตรกรตนแบบ รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ เปนผูพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร 
ศพก. และคณะทํางาน ตามความสมัครใจและความพรอมของคณะกรรมการแตละคน ท้ังนี้เพ่ือใหการ
บริหารจัดการการดําเนินงานของ ศพก. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบดวยบุคคล
ตางๆ ดังนี้  

  1.นายเล็ก           พวงตน      เกษตรกรตนแบบ              ประธานกรรมการ 
 2. นายปราณี         ภุมมา   เกษตรกรผูนําตําบลบึงบอน กรรมการ 
 3. นางปราณี         เขียววงศใหญ เกษตรกรผูนําตําบลบึงบา  กรรมการ 
 4. นายนุกูล           นามปราศรัย  เกษตรกรผูนําตําบลนพรัตน กรรมการ 
 5. นายสุรินทร        ฉิมยาม   เกษตรกรผูนําตําบลศาลาครุ กรรมการ 
 6. นางสาวอนงค     บุญตะวัน  เกษตรกรผูนําตําบลสามวัง กรรมการ 
 7. นายพิเชษฐ        สนหอม  เกษตรกรผูนําตําบลบึงชําออ กรรมการ 
 8. นายมนตรี     ดวงหิรัญ  เกษตรกรผูนําตําบลบึงกาสาม กรรมการ 
 9. นายวัฒนา         กิติวัฒนา  เกษตรกรเครือขาย  กรรมการ 
 10. นายสมศักดิ์      เพ็ชรรตัน  เกษตรกรเครือขาย  กรรมการ 
 11. นายประสาน     หอมเกสร  เกษตรกรเครือขาย  กรรมการ 
 12. นายสมชาย       นาคอุไร  เกษตรกรเครือขาย  กรรมการ 
 13. นายทองสุข       สีลิด  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 14. นายจํานน        แจมดวง  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 15. นางน้ําผึ้ง        บุตรวงศ        ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ
 16. นายกิตติ         โอภานุรกัษ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 17. นายประกอบ   จรเจริญ     นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูประสานงาน 
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  5.2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 
 - เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด มีหนาท่ีในการดําเนินการขับเคลื่อน  
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก) และเจาหนาท่ีระดับพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง     
มีความเขาใจในการดําเนินงาน และมีความพรอมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และสรางความเชื่อม่ันวา ศพก. สามารถดําเนินการไดแมไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพราะมีการวางแผนการปฏิบัติรวมกันกับเจาหนาท่ีไวแลว 
 - เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ทําหนาท่ีประสานงานและบูรณาการ   
การทํางานกับหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ และเครือขายของ ศพก. เชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบึงกาสาม 
สนับสนุนวิทยากรในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อบีที ในการปองกันกําจัด      
และควบคุมศัตรูพืช เปนตน และการประสานงานกับหนวยงานทองถ่ิน เชน อบต.  หรือ สถานศึกษาตางๆ   
ในการใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือจัดกิจกรรมของ ศพก.  
 - เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตําบล มีบทบาทหนาท่ีในการประสารงาน      
และบูรณาการทํางานกับหนวยงานภาคี และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร 
เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใน ศพก. ใหเปนไปตามแผนอยางเรียบรอย นอกจากนี้ ยังมี
บทบาทในการเปนผูกระตุนใหเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการทําการเกษตรจากแบบท่ีเคยทํา    
เปนการทําการเกษตรแบบลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพ ดวยการทําใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีตางๆ 
เชน การอบรม การพาไปศึกษาดูงานตางๆ กระตุนใหเกษตรกรเกิดการคิด วิเคราะห เพ่ือแกปญหาไดดวยตนเอง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได โดยสอนใหคิด วิเคราะหปญหา และหาทางแกปญหาดวยตนเองและพิสูจนใหเห็นผล 
ไดดวยตนเอง 

 5.3) หนวยงานภาคี มีหนาท่ีในการขับเคลื่อนการดําเนินของ ศพก. ตั้งแตรวมวางแผน 
สนับสนุนงบประมาณ ความรู เทคโนโลยี และประเมินผล 

 5.4) ชุมชน มีหนาท่ีในการรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ ศพก. ท้ังการวางแผน 
เรียนรู และรบัการบริการ 

 การประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรอําเภอหนองเสือ ดําเนินโดยคณะกรรมการ ศพก. โดยผานชองทาง ดังนี้ 

 1. ศูนยเครือขาย เชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน, วิสาหกิจชุมชน 
เปนตน 

 2. เสียงตามสายของหอกระจายขาวหมูบาน 
 3. สื่อขององคการบริหารสวนตําบล/องคกรปกครองทองถ่ิน 
 4. Facebook  Line  
 ๖) หนังสือเชิญ  แจงเตือนสมาชิก บอกตอ 
 

 3.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 การท่ี ศพก. อําเภอหนองเสือ สามารถดําเนินงานไดประสบความสําเร็จนั้น ปจจัยสําคัญ คือ 
 1) เกษตรกรตันแบบ มีองคความรู ความสามารถ ความพรอมในการถายทอด และเสาะหา

ความรูเพ่ือนํามาถายทอดไดดี แบงปนใหกับเกษตรกรและหนวยงานราชการ มีจิตอาสาในการเปนวิทยากร   

ใหคําปรึกษาอยางเต็มท่ี ไมหวงความรู ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จิตใจโอบออมอารี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ 
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เขากับเกษตรกรและเจาหนาท่ีไดดี เปนผูท่ีเสียสละท้ังกําลังใจ กําลังกายและกําลังทรัพย อุทิศตนใหกับราชการ 

สนับสนุนหนวยงานราชการ ในการดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงความรู 

 2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ท่ีใหความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาสวนตัวในการ
ทํางาน รวมถึงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนอยางดี นอกจากนี้ความสัมพันธอันดีระหวาง
เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน 
 3) หนวยงานภาคี มีหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ท้ังในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เชน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง กรมชลประทาน เปนตน และนอกสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  เชน องคการบริหารสวนตําบล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน 
มาบูรณาการการทํางานรวมกัน ท้ังดานการสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณ ซ่ึงทุกหนวยงาน
ใหความรวมมืออยางเต็มใจ ทําใหการดําเนินงาน ศพก. อําเภอหนองเสือ เปนไปอยางราบรื่น และประสบ
ความสําเร็จ  
 4) ชุมชนเขมแข็ง และใหความรวมมือ 

 3.5 ปญหา/อุปสรรค 
       1) ดานงบประมาณ  
  1.1) งบประมาณท่ีไดรับสวนใหญไมสามารถซ้ือเปนครุภัณฑได ทําให ศพก.ไมมีอุปกรณ
และวัสดุอํานวยความสะดวกในการถายทอดความรู เชน ชุดเครื่องขยายเสียง  โตะ เกาอ้ี เครื่องฉายภาพ  
  1.2) งบประมาณท่ีไดรับนอยมากในบางกิจกรรมเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีตองการ     
เชน การจัดงาน Field Day  
  1.3) ขาดงบประมาณสนับสนุนคาใชจาย เชน คาน้ํา คาไฟ ซ่ึงเปนภาระของเกษตรกร
ตนแบบเจาของ ศพก. ท่ีตองใชเงินสวนตัวจายเอง 
 2) ดานอ่ืน ๆ  
 2.1) เกษตรกรในพ้ืนท่ีบางสวน ไมใหความรวมมือ ความสนใจในการรวมกิจกรรมกับ ศพก.  
 2.2) สมาชิกและคณะกรรมการศูนยฯ บางคนยังขาดทักษะในการพูด การเปนวิทยากร
และการสื่อสารท่ีดี   
 2.3) การจัดอบรมใหความรูใหแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญ 
ดานการเกษตร และใหมีสิทธิพิเศษในดานการเกษตรยังไมดีเทาท่ีจะควรได  
 2.4) ท่ีตั้งศูนย อยูในจุดท่ีหางไกลจากจุดศูนยกลางของตําบล และ อําเภอ หากเกษตรกร
จากตําบลอ่ืนๆ ตองการมาใชบริการ ตองเดินทางไกล (แตดวยจุดท่ีเลือกมีความพรอมท่ีสุด และเกษตรกร
ตนแบบมีความยินดีใหความรวมมือเปนอยางดี จึงคัดเลือกจุดนี้)  
 2.5) การประชาสัมพันธเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาว และการผลิตขาวปลอดภัยยังไม
ท่ัวถึง อีกท้ังราคาผลผลิตไมจูงใจ สงผลใหเกษตรกรยังไมม่ันใจวาถาดําเนินการดังกลาวแลวจะสามารถลดตนทุน
ไดจริง หรือหากผลิตขาวปลอดภัยซ่ึงมีกระบวนการผลิตท่ียุงยากมากข้ึน จะสามารถขายขาวไดราคาดีข้ึนกวา
การผลิตดวยกระบวนการแบบเดิม 
 2.6) ยังไมมีการติดตามท่ีชัดเจนในการนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปดําเนินการจริง 
เนื่องจากเจาหนาท่ีมีภารกิจมากท้ังภารกิจท่ีเปนงานประจําและงานเรงดวน จึงไมมีเวลาในการติดตาม  
 2.7) เกษตรกรเจาของศูนยไมมีเวลาในการประกอบกิจกรรมในไรนาของตนเองไดอยาง
เต็มท่ี ตองจางแรงงานในการดําเนินการ ศพก.  
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 2.8 คณะกรรมการ ศพก.ทําหนาท่ีหลายอยาง (สวนใหญเปนผูนําชุมชน) ไมมีเวลาประชุม/
ทํางาน 

 3.6 แผนการดําเนินงานของ ศพก. 
 การดําเนินงานของ ศพก. ป 2560 จะเชิญศูนยเครือขาย หนวยงานทองถ่ิน กํานัน 
ผูใหญบาน หนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ปรับปรุงคณะกรรมการ ศพก. 
2) พัฒนา ศพก. และศูนยเครือขาย 
3) เชื่อมโยง กับศูนยเครือขาย และแปลงใหญ 

  
 3.7 ความย่ังยืนของ ศพก. 

 การท่ีจะทําให ศพก. เปนศูนยกลางการสงเสริมการเกษตรของชุมชนท่ีสมบูรณ และยั่งยืนมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานวัสดุ อุปกรณ ประจําศาลาเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน  
เชน โตะ เกาอ้ี นาดื่ม เครื่องเสียง และงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู และอุปกรณสาธิตประจํา
ฐานเรียนรู เปนตน  
 2) ควรพัฒนาศูนยเครือขาย ใหมีความสามารถถายทอดความรูเหมือนศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท่ีดําเนินการเรื่องลดตนทุนการผลิตขาวเหมือนกัน แตอยูคนละ
ตําบล เพ่ือท่ีจะใหเกษตรกรตําบลอ่ืนๆ ท่ีอยูหางไกลจาก ศพก.สามารถเขามาเรียนรูในศูนยได หรือพัฒนา 
ศูนยเครือขายใหสามารถเปนศูนยเรียนรูพืชอ่ืนๆ ตามความสําคัญของพ้ืนท่ี 
 3) ควรจัดอบรมใหความรูใหแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญดาน
การเกษตร และทักษะการถายทอดความรู 
 4) กรมสงเสริมการเกษตร ควรประสานหนวยงานภาคี ในการพัฒนาดานการตลาด     
และการสรางมูลคาเพ่ิม 
 5) ควรมีการวางแผนการดําเนินการขับเคลื่อนของ ศพก.ในระยะยาว 3 ป/ 5 ป วาแตละป   
มีทิศทางเปนอยางไร และแตละปจะมีการสนับสนุนในเรื่องอะไรบาง 
  6) ในการประเมินศักยภาพ ศพก. หากท่ีประชุมคณะกรรมการ ศพก. หรือเกษตรกรตนแบบ 
ท่ีมีความประสงคไมขอดําเนินการตอได ก็ใหสามารถเสนอเพ่ือเปลี่ยนจุดดําเนินการ หรือ เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการได ในระดับคณะกรรมการ SC ระดับจังหวัดก็เพียงพอ โดยใชบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ศพก. เสนอตอ SC จังหวัดประกอบการพิจารณา 
 7) หนวยงานท้ังระดับจังหวัด/อําเภอ ควรบูรณาการอยางจริงจัง เพราะปจจุบันการจัด
กิจกรรมตางๆ ใน ศพก. เชน การอบรม ยังซํ้าซอน 
 8) พิจารณางบประมาณสําหรับเปนคาใชจายของ ศพก. เชน คาน้ํา คาไฟ 
     
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 


