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ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

************************* 
 

1. ความเปนมา 
 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) จัดตั้งข้ึนตามนโยบาย ของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ีตองการใหมีศูนยเรียนรูดานการเกษตรในระดับชุมชน ท่ีเปนเครื่องมือ ชวยแกไขปญหา
ใหกับชุมชน สรางความรูความเขาใจกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหไดเรียนรูจากผูรวมอาชีพเดียวกัน ท่ีประสบ
ความส าเร็จ ชวยเหลือและเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร และชุมชน 
ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จ านวน 882 ศูนย กระจายอยูใน
ทุกอําเภอท่ัวประเทศ ในปงบประมาณ 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหศูนยเรียนรูการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของกระทรวงฯ ซ่ึงนอกจากจะตองเรงรัด 
ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จแลว ยังกําหนดใหทุกหนวยงานเขามารวมบูรณาการการทําางาน โดยมี การแตงตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานในระดับกระทรวง และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง เกษตรและ
สหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนและบูรณาการ ในระดับพ้ืนท่ี 
(กรมสงเสริมการเกษตร,2559) กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนท่ีเกิดจาก ปญหาของชุมชนและ
สามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือ ในการสงเสริมการเกษตร โดย
เนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ใน
ประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต 
ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการ เรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกร ตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร 
เพ่ือใหเกษตรกรท่ีมาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และ เกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร ท่ีมีการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม และ น าองคความรูท่ีไดรับจาก ศพก. ไปประยุกตใชเพ่ือลด
ตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินคาท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอม และมีระบบการ
ผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน รวมท้ังยังเปนจุดท่ี ใหบริการขอมูลขาวสารและบริการดานการเกษตรตาง ๆ 
กับเกษตรกร อีกท้ังยังใชเปนจุดนัดพบในการ พบปะพูดคุยของเจาหนาท่ีกับเกษตรกร และเกษตรกรกับ
เกษตรกรดวยกันเอง   

ศูนย เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย  จั งหวัด 
ศรีสะเกษ เปนศูนยเรียนรูฯ ท่ีชวยแกไขปญหาใหกับเกษตรกรและชุมชนท่ีมีลักษณะการเรียนรูจากเกษตรกรสู
เกษตรกร (Farmer to Farmer) ซ่ึงเปนความรูท่ีอยูในสมองของคน(Tacit knowledge )ท่ีมาจาก
ประสบการณของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และประสบความสําเร็จมในการเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรเขามาศึกษา
เรียนรู และนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง ดังนั้นจึงไดถอดบทเรียนศูนยเรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใชเปนแนวทางดําเนิน
จัดการเรียนรูของศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอไป 
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2. โจทยวิจัย 
ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการสินคาเกษตรมีการจัดการองคความรูในศูนยอยางไร 

  

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

 2) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการองครูภายในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
 3) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4. วิธีการศึกษา 
 การสนทนากลุม (Focus group) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาของผูใหขอมูล ซ่ึงเปน
บุคคลท่ีสามารถใหคําตอบในประเด็นท่ีตองการศึกษาได โดยจัดใหมีกลุมสนทนาประมาณ 15-20 คน ซ่ึงกลุม
ท่ีจะมีลักษณะมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงใหกลุมเกิด
แนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยกําหนด
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 4.1 ออกหนังสือจากสํานักงานสงเสริมและพัฒนากาครเกษตรท่ี 7 จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแจงให
เกษตรกรตนแบบและหัหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัหวัดศรีสะเกษ มารวมใหขอมูล 

4.2 แตงตั้งคณะกรรมการในการจัดสนทนากลุม ผูดําเนินการสนทนา (Moderator / Researcher) 

ผูจดบันทึก (Note Taker) ผูชวยท่ัวไป (Assistant) มีหนาท่ีคอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทป

ขณะท่ีกําลังดําเนินการสนทนา และอํานวยความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนาและผูจดบันทึก เพ่ือใหแตละ

คนทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี และคณะกรรมการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

4.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

บริบทและสภาพของ

พ้ืนท่ี 

ประวัติความเปนมาของ

ศูนยฯและเกษตรกร

ตนแบบ 

การจัดการความรู 
-แนวคิด/วิธีการ 
-องคความรู 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การผลิตข้าว ดนิและปุ๋ ย จดัการ

ศตัรูพืช เศรษฐกิจพอเพียง การ

ใช้นํา้อย่างรู้คณุคา่ และการเพิ่ม

มลูคา่ 

 

ปญหาอุปสรรค

และขอเสนอแนะ 
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5. ผลท่ีไดรับจากการศึกษา  
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตั้งอยูท่ี บานเลขท่ี 99 หมูท่ี 9 

บานอีตอม ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ 
พิกัด     X 15.077792  

Y 104.566998   
               

                  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ 

 

บานอีตอม เปนหมูบานหนึ่งในจํานวน  9  หมูบานของตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  หางจากท่ีวาการอําเภอ ระยะทาง 3 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญของอําเภอกันทรารมย ปลูกขาว  
218,755 ไร มีเกษตรกร จํานวน 15,927 ราย เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว (S1) รอยละ 12 เปนพ้ืนท่ี
เหมาะสมปานกลางตอการปลูกขาว (S2) รอยละ 11 เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยตอการปลูกขาว (S3) รอยละ 72 
และเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการปลูกขาว (N) รอยละ 5 จากขอมูลดังกลาว ทําใหคัดเลือกศูนยนี้เปนตนแบบ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
 ศูนย เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย  จั งหวัด 
ศรีสะเกษ มีพ้ืนท่ี 9 ไร ไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชการท่ี 9 มาตั้งแตวันท่ี 5 ธันวาคม 2544 เปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเปนศูนยเรียนรูของ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา กลุมบุคคลท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ท่ีตองการใหมีศูนยเรียนรูดานการเกษตรในระดับชุมชน ท่ีเปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาใหกับเกษตรกร
และชุมชน ซ่ึงเปนการสรางความรูความเขาใจกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีในลักษณะจากเกษตรกรสูเกษตรกร 
(Farmer to Farmer) ซ่ึงเปนความรูท่ีอยูในสมองของคน (Tacit knowledge )ท่ีมาจากประสบการณหรือ
พรสวรรคซ่ึงยากตอการบรรยายเปนถอยคํา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากผูรวมอาชีพเดียวกัน ใหประสบ

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 

 
 



4 
 

ความสําเร็จ ชวยเหลือและเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร และชุมชน 
ปจจุบันศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย มีการจัดตั้งเครือขาย
กระจายอยูในพ้ืนท่ีอําเภอกันทรารมย จํานวน 22 ศูนย เพ่ือเปนการเชื่อมโยงแหลงเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว และ
สรางแหลงเรียนรูใหมใหสอดคลองกับชนิดสินคาสําคัญท่ีผลิตภายในพ้ืนท่ี เพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรเขามา
ศึกษาเรียนรู และนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง โดยการขับเคลื่อนงานของ 
ศพก. มีคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ซ่ึงมีหนาท่ีจัดทําแนวทางการพัฒนาและแผนการดําเนินงาน ศพก. 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใหบริการของ ศพก. ประสานงาน รายงาน และสรุปผลการดําเนินงานของ 
ศพก. ใหจังหวัดทราบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
องคประกอบของศูนยเรียนรู 

1. เกษตรกรตนแบบ 
นายเชิดชัย  จิณะแสน อาศัยอยูบานเลขท่ี 99 หมู 9 ตําบลคําเนียม 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร จํานวน 9 ไร 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีอยู อาศัย จํานวน 1 ไร พ้ืนท่ีทํานา จํานวน 5 ไร พ้ืนท่ี 
บอปลา จํานวน 1 ไร พ้ืนท่ีปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก และเลี้ยงไก จํานวน 
3 ไร  

โดยในป 2540 ไดไปเรียนรูเรื่องเกษตรพอเพียงท่ีศูนยภูสิงห 
ไดรับองคความรูท่ีสามารถเริ่มทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เริ่ม
ดําเนินการการมาเรื่อยๆ โดยเริ่มจากการปลูกไมพยูง แกลงดิน และ
ปลูกกาแฟในแปลงไมยืนตน ศึกษาหาความรูและไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
จนเกิดเปนองคความรูของตนเอง และไดมีโอกาสไปเรียนวิชาการเปน

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ นําวิชาความรูถายทอดใหกับบุคคลท่ัวไป ทําการเกษตรแบบพอเพียง และ
แบงปนใหพ้ืนท่ีขางเคียง โดยเริ่มทําเล็กๆนอยๆ จากพ้ืนท่ี 3 ไร และไดรับเชิญจากผูบัญชาการตํารวจภาค 3 
ไปเปนวิทยากรตํารวจ บรรยายความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีคนรูจักใหการสนับสนุนมากข้ึน ซ่ึงฐาน
เรียนรูตางๆ เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู และไดทําเพ่ิมข้ึนมาเรื่อยๆ 

ในป 2557 จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ีตองการใหมีศูนยเรียนรูดานการเกษตร
ในระดับชุมชน ท่ีเปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาใหกับชุมชน สรางความรูความเขาใจกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหได
เรียนรูจากผูรวมอาชีพเดียวกัน ท่ีประสบความสําเร็จ ชวยเหลือและเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกร กลุมเกษตรกร และชุมชน โดยเนนใหจัดต้ังตามพืชหลักของพ้ืนท่ี จึงไดมีการจัดประชุมและคัดเลือก
เกษตรกรตนแบบท่ีมีองคความรูสอดคลองตอการแกปญหาการเกษตรในพ้ืนท่ีได เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนท่ีจะนําไป
ปรับใช จึงไดจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) ของอําเภอกันทรารมย และได
จัดทําฐานเรียนรูตามพืช ทําใหสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ี เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาว
เกษตรกรตนแบบเลือกทํานา แบบประณีต เลี้ยงกบเลี้ยงปลาในนาขาว เพ่ือกําจัดศัตรูพืช ตอบโจทยเรื่อง
คุณภาพการผลิตขาว สามารถเปนแหลงศึกษาเรื่องการทํานาแบบคุณภาพ มีรายไดจากการเลี้ยงกบเลี้ยงปลา 

ความโดดเดน 

• เปนเกษตรกรตนแบบ Smart Famer 

• ประธานคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับเทศ 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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• เชื่อมโยงแหลงเรียนรู/องคความรูท่ีหลากหลาย ประกอบดวยศูนยเครือขาย 22 ศูนย  
ศจช. 1 ศูนย และ ศดปช. 1 ศูนย 

• เชื่อมโยงเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และประเทศ 

• ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี มีการจัดระบบการใชน้ําเพ่ือ
การเกษตร นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม 

• เชื่อมโยงเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสูการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตตามแนวทางสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

 
แนวคิดการทําการเกษตรของเกษตรกรตนแบบ 

1) ตองการใหชีวิตไดอยูกับ โลกสีเขียว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี  
2) ตองการลดรายจาย และมีรายไดเสริมใหครอบครัว ไดออกกําลังกายไปในตัว  
3) ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กับครอบครัวและมีความสุขจากการทํางาน  
4) เปนท่ีพบปะ แขก ญาติมิตรเพ่ือนฝูง เพ่ือพักผอน ในชวงบั้นปลายชีวิต  
5) ตองการใหลูกหลาน ไดขยัน ปลูกฝงจิตใจ ตั้งแตเล็กๆ ไดเรียนรูในระบบไรนาสวนผสม  
6) เปนตัวอยางแกประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความคิดอยากทําโครงการตามแนวทฤษฎีใหมของ

ทานในหลวง  
7) เพ่ือสรางมูลคาท่ีดิน คุณคาของบุคลากรท่ีทํา และสรางสินทรัพยท่ีดอย ใหมีราคาสูงข้ึน  
8) เปนท่ีอยูอาศัยสัตวน้ํา-สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา บริเวณใกลเคียง ท่ียายถ่ินฐานจากแหลงท่ีไม

สมบูรณมาหากิน อยูในโครงการฯ เปนจํานวนมาก เพราะในโครงการฯ ไมมีการใชสารพิษ ตองการให
เปนระบบนิเวศวิทยา อยางธรรมชาติใหมากท่ีสุด 

 

 
 
รูปท่ี 3 แสดงแผนผังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกันทรารมย จังหวดัศรีสะเกษ 
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2. แปลงเรียนรู 
 

  
แปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว 

  
แปลงเรียนรูเศรฐกิจพอเพียง 

  
แปลงเรียนรูเรื่องการปลูกไมยืนตนรวมกับการปลูกกาแฟ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแปลงเรียนรูภายในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกันทรารมย  

 จังหวัดศรีสะเกษ 
 

3. หลักสูตรการเรียนรู 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลเนียม สวนใหญปลูกขาวรอยละ 90 แตพ้ืนท่ีโดยรวมของตําบลอยูใน

โซนพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยสําหรับการปลูกขาว ปญหาการเกษตรท่ีพบในพ้ืนท่ีสวนใหญ ไดแก ปจจัยการผลิตสูง 
ผลผลิตต่ํา และโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ซ่ึงเกษตรกรตนแบบ ศพก. อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ได
วางแนวทางการพัฒนาการเกษตรใหมีความสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ีไว 2 แนวทาง คือ การลดตนทุนการ

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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ผลิตขาว และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดวยการเพ่ิมกิจกรรมไรนา
สวนผสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมจัดการผลผลิต และเพ่ิมมูลคา สามารถใชเปนแหลงเรียนรู
ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได ซ่ึงประกอบดวยฐานเรียนรู จํานวน 6 ฐานเรียนรู ไดแก 

 
4. ฐานเรียนรู 

 1. สถานีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตขาว ประเด็นเก่ียวกับการใชปุยสั่งตัด การทํานาหยอด
และ การพัฒนาคุณภาพการผลิตสูมาตรฐาน GAP เพ่ือการลดตนทุนการผลิต  

 วิธีการการลดตนทุน 
1) เมล็ดพันธุขาว ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี มีความงอกไมนอยกวา 80% เพ่ิมผลผลิตได 

10% ใชอัตราเมล็ดพันธุขาว 15-20 กก./ไร (นาหวาน) 8-12 กก./ไร (นาหยอด) 7 กก./ไร (นาดํา) 
ลดตนทุนได 50%  

2) การใชปุยเคมี 
- ชนิดของปุย ท่ีถูกตองใชปุยเคมีท่ีเขียนไวท่ีถุงบรรจุวา เปนปุยสําหรับขาวเทานั้น 

ไดแก 16-20-0 (ดินเหนียว) 16-16-8 (ดินทราย) 
- ใชอัตราปุย ตามคําแนะนํา 
- ระยะเวลาใสปุย ตรงตามความตองการของตนขาว 
- ใสปุยตามชนิดของพันธุขาว ขาวท่ีไมไวตอชวงแสง ใสปุย 3 ครั้ง ขาวท่ีไวตอชวงแสง 

ใสปุย 2 ครั้ง 
- ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) สามารถลดตนทุนปุยได 50% (ประมาณ 

500 บาท) 
4) ลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช โรค แมลง 

- ใชสารเคมีเม่ือจําเปนเทานั้น 
- พิจารณาอาการของโรคกอนใชสารเคมี 
- พิจารณาปริมาณวัชพืช หรือ ปริมาณแมลงท่ีระบาด เม่ือถึงจุดอันตรายเทานั้น  

ลดคาใชจายในการใชสารปองกันกําจัดโรค แมลงไดครึ่งหนึ่ง หรือ 50% 
5) บันทึกทําบัญชีฟารม 

-บันทึกบัญชีฟารมอยางสมํ่าเสมอ ทุกฤดูการปลูกขาว 
- พิจารณาเปรียบเทียบบัญชีฟารมดวยตนเอง กอนปลูกขาวฤดูตอมาเกษตรกรจะ

เห็นไดวาตนเองสามารถลดตนทุนอะไรไดบาง 
 องคความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

1) ขาว GAP 
- แหลงน้ํา มีสภาพแวดลอมท่ีไมกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย 
- พ้ืนท่ีปลูก ตองไมมีวัตถุอันตรายท่ีทําใหเกิดการตกคาง/ปนเปอนในขาว 
- การใชวัตถุอันตราย หามใชสารเคมีตองหามตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร 

การใชและเก็บรักษา ปองกันอันตรายไมใหเกิดข้ึนตอผูใชและผูอ่ืน 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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- การเก็บรักษาและขนยายผลผลิต อุปกรณ พาหนะขนสง และสถานท่ีเก็บรักษา
ตองสะอาด ปองกันการปนเปอน 

- การบันทึกขอมูล ตองจดบันทึกขอมูลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ครบถวน 
- การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช ผลิตผลตองไมมีศัตรูพืชติดอยู 
- การจัดการกระบวนการผลิต ควบคุมการผลิตเพ่ือใหขาวเปลือกตรงตามพันธุ และ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช 
- การเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวในระยะเวลาท่ีเหมาะสม อุปกรณเครื่องมือท่ีใชตองสะอาด 

ตองลดความชื้นใหไมเกิน 15% 
2) มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว 

- เมล็ดพันธุ ใชเมล็ดพันธุท่ีสมบูรณมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ 
- การเตรียมดิน ไถดะไถแปรพ้ืนท่ีเพ่ือกําจัดขาวเรื้อและวัชพืชกอนปลูก 
- การกําจัดพันธุปน กําจัดพันธุปนอยางนอย 3 ระยะ ไดแก ระยออกดอก ระยะโนม

ถวง และระยะขาวเหลือง 
- การเก็บเก่ียวและการนวด ทําความสะอาดเครื่องเก่ียวนวด เพ่ือกําจัดขาวพันธุอ่ืน

ท่ีตกคางอยูภายใน 
- การลดความชื้น ตากเมล็ดบนวัสดุท่ีสะอาดและแหง ตากขาวหนาประมาณ 5 

เซนติเมตร และหม่ันกลับกองขาวเพ่ือใหไดรับแสงแดดสมํ่าเสมอ 
- การเก็บรักษา ภาชนะบรรจุและสถานท่ีเก็บตองสะอาด ไมมีขาวพันธุอ่ืนปน 
- การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ ข้ันตํ่ากระสอบละ 1 

ตัวอยางคลุกเคลาใหเขากัน และแบงตัวอยางจํานวน 1 กิโลกรัม สงตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ
ขาวตอไป 

 
 2. สถานีเรียนรูเรื่องดินและปุย เปนองคความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดกับหลากหลายพ้ืนท่ี 
  1) ปุยหมัก ชวยปรับปรุงสมบัติของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตเพืชเปนหลงธาตุ
อาหารรองสําหรับพืช เชน แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก สังกะสี โบรอน แมงกานีส ทองแดง ฯลฯ 

2) ปุยพืชสด เพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดิน ชวยเพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนใหแกดิน  
อนุรักษธาตุอาหารในดินปองกันธาตุอาหารไมใหถูกชะลาง 

3) น้ําหมักชีวภาพ ชวยปรับปรุงสภาพความเปนกรด/ในดินและน้ํา 
ชวยปรับสภาพโครงสรางของดินใหรวนซุยอุมน้ํา และอากาศไดดี ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในดินใหเปนธาตุ
อาหารแกพืช 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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ภาพท่ี 2 แสดงฐานเรียนรูเรื่องดินและปุย 
 
 3. สถานีเรียนรูการจัดการศัตรูพืช ผลิตและใชเชื้อจุลินทรีย  
 

 
ภาพท่ี 3 การจัดการศัตรูพืช ผลิตและใชเชื้อจุลินทรีย 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 

 
 



10 
 

 4. สถานีเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามาประยุกตใชในพ้ืนท่ี และเกษตรกรตนแบบมีความ
เชี่ยวชาญในการถายทอดองคความรู 

วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดท่ีเรียกวา “การเกษตรทฤษฎีใหม” มี

หลักสําคัญ คือ การบริหารจัดการท่ีดินและน้ําเพ่ือการเกษตรในท่ีดินจํานวนไมมากนักใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้           

ข้ันท่ี 1 มีความพอเพียงสามารถเลี้ยงตนเองไดบนพ้ืนฐานของความประหยัด เปนข้ันตอนท่ี
ทําการเกษตร คือ มีขาว พืชผัก ผลไม ท่ีอยูอาศัย และน้ําในพ้ืนท่ีท่ีตนมีอยู โดยไมตองอาศัยใคร เปนการอยู
แบบพอมีพอกิน 

ข้ันท่ี 2 รวมพลังกันในรูปของกลุมเพ่ือทําการผลิต การตลาด และการจัดการ เนนการ
ชวยเหลือและรวมมือกัน รวมท้ังสงเสริม ดานการศึกษา สวัสดิการตาง ๆ ใหกับคนในชุมชน 

ข้ันท่ี 3 ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยติดตอจัดหาทุนเพ่ือนํามาใชในการลงทุน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกษตรกร เปนตน  

แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม 
ความรูและเทคโนโลย ี

 
5. สถานีเรียนรูการใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

  

  

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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ภาพท่ี 4 การใชน้ําอยางรูคุณคา 
 
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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 6. สถานีการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว 
การเพ่ิมมูลคาการผลิตขาว คือการสรางมูลคาท่ีเกิดจากความสามารถของเกษตรกรผูผลิต

และผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบขาวใหเปน สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภค
ตองการ 

- การผลิตขาวคุณภาพดีและไดมาตรฐาน ( GAP) ขาว+เมล็ดพันธุ 
- การแปรรูป เชน การทําน้ําขาวกลองงอกและไอศกรีมขาว   การแปรรูปผลิตภัณฑจาก

น้ํามันรําขาว หลการทําเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจากขาว  ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากน้ํามันรํา
ขาว การผลิตของขวัญของฝากจากขาว หลักสูตรการทําอาหารและขนมจากขาว การทํา
“ชาขาวเหนียวลืมผัว” การทําชาน้ําผึ้งผสมมะนาวขาวเหนียวลืมผัว การทําชาขาวกลอง
ขาวเหนียวดําลืมผัว  การทํากระดาษและสิ่งประดิษฐจากฟางขาว ผลิตภัณฑขนมขบ
เค้ียว ผลิตภัณฑจากกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑท่ีไดจาก การหมักขาวสาร ไดแก ขาว
หมาก ขนมจีน และผลิตภัณฑ ประเภทสุรา 

- การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑขาว 
เกษตรกรมีความพรอม สถานท่ีพรอม มีหลักสูตร มีองคความรู ฐานเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือให

เกษตรกรสนใจไดรับองคความรูครบ จําเปนตองมีเครือขาย สื่อออนไลน มีขอมูลเครือขายองคความรู แผนท่ี 
เกษตรกรจําเปนตองมีความเปนจิตรอาสา ฐานเรียนรูท่ีจะไดขอมูลจริงๆ ตรงนี้เปนเหมือนโรงเรียน ถาอยาก
เรียนรูเรื่องอ่ืนๆ สามารถมารถเรียนรูท่ีเครือขาย ในอนาคตตองมีการปรับปรุงฐานเรียนรูใหสอดคลองกับการ
ทําการเกษตรในพ้ืนท่ี สวนองคความรูไดอ่ืนๆ ก็จะมีเครือขายท่ีเปนแหลงเรียนรูและมีการทําฐานเรียนรู
เชื่อมโยงกันตอไป 
 

กระบวนการเรียนรู 
 ภายในศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร ประกอบดวย เอกสารทางวิชาการท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการขาว กรม
วิชาการเกษตร กรมประมง ฯลฯ นอกจากนั้นยังแผนท่ีความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ปายแสดง
คณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูระดับจังหวัด  องคความรูดานเกษตรทฤษีใหม  การผลิตขาวอินทรีย องค
ความรูการจัดการศัตรูพืช ผลิตและใชเชื้อจุลินทรีย นอกจากนั้นยังเปนพ้ืนแสดงพิพิธภัณฑชาวนาซ่ึงแสดงให
เห็นวิถีชิตของชาวนาไทยในอดีต 
 

  
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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 ดานวัสดุและอุปกรณ ประกอบไปดวย โตะ เกาอ้ี ซ่ึงทําจากวัสดุในพ้ืนท่ี  สามารถจุผูรับการเรียนรูได
ประมาณ 100 คน เครื่องเสียง โปเจกเตอร 
 

  

  

 
ข้ันตอนการเรียนรู  

 ข้ันตอนท่ี 1.เกษตรกรตนแบบจะนําเกษตรกรเขาแถวเพ่ือเคารพธงชาติ ใชเวลา 5 นาท่ี 
 ข้ันตอนท่ี 2.เกษตรกรตนแบบจะพูดเพ่ือจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหเกษตรกรท่ีเขารับการเรียนรู 
ประมาณ  15 นาที ณ ศาลาเรียนรู 

ข้ันตอนท่ี 3.เกษตรกรตนแบบนําพาเกษตรกรเขาเรียนรูท่ีฐานเรียนรู การปลูกไมเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการ
ปลูกพยูงและไมอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกษตรกรเห็นความสมดุลธรรมชาติ และสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเห็นคุณคาของ
ไมเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีทําใหแมลงศตรูธรรมชาติเขามาอาศัยในแปลงไมเศรษฐกิจ ใชเวลา 10 นาที 
 ข้ันตอนท่ี 4 เกษตรกรตนแบบจะนําพาเกษตรกรท่ีเขาดูงานเขาในสถานีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตการผลิตขาว ประเด็นเก่ียวกับการใชปุยสั่งตัด การทํานาหยอดและ การพัฒนาคุณภาพการผลิตสู
มาตรฐาน GAP ระยะเวลา 10 นาที 
 ข้ันตอนท่ี 5 เกษตรกรตนแบบจะนําพาเกษตรกรท่ีเขาดูงานเขาใน สถานีเรียนรูเรื่องดินและปุย 
อธิบายองคความรู เ ก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน ท่ีเกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีตนเอง 
ระยะเวลาประมาณ 10 นาที 
 ข้ันตอนท่ี 6 เกษตรกรตนแบบจะนําพาเกษตรกรท่ีเขาดูงานเขาในสถานีเรียนรูการจัดการศัตรูพืช 
ผลิตและใชเชื้อจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช ระยะเวลาประมาณ 10 นาที 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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 ข้ันตอนท่ี 7 เกษตรกรตนแบบจะนําพาเกษตรกรท่ีเขาดูงานเขาในสถานีเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการใชน้ําอยางรูคุณคา รวมถึงสถานีการเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว ประมาณ 10 นาที 
 ข้ันตอนท่ี 8 เกษตรกรตนแบบ สรุปองคความรูท่ีศาลาเรียนรู และถายรูปรวมกันเพ่ือใหเกษตรกรเกิด
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของเกษตร 
 

 
 
วิธีการดําเนินงาน ศพก. 

1) การวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงฐานเรียนรู ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ี 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเก่ียวกับการทํานา 
2) การจัดตั้งคณะทํางานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
3) จัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางการปฏิบัติและวางแผนแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) รวมกัน 
 
คณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง  
1) นายเชิดชัย  จิณะแสน เกษตรกรตนแบบ ประธาน 
2) นายดาเรศ  พละศักดิ์ เกษตรกรเครือขาย ต.ละทาย รองประธาน 
3) นายวสันต  ศรีทากุล เกษตรกรเครือขาย ต.หนองแวง รองประธาน 
4) นายประเสริฐ  สุขอวน เกษตรกรเครือขาย ต.คําเนียม กรรมการ 
5) นายคําสิงห  ราชบุญคุณ เกษตรกรเครือขาย ต.โนนสัง กรรมการ 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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6) นายวิวิศน  ระลึกรุจจิโรจน เกษตรกรเครือขาย ต.ผักแพว กรรมการ 
7) นายสมบูรณ  ประจันทร ปราชญชาวบาน ต.เมืองนอย กรรมการ 
8) นายธวัชชัย  ทีคะสาย เกษตรกรเครือขาย ต.โนนสัง กรรมการ 
9) นางพิมพศา  บุญอเนก เกษตรกรเครือขาย ต.เมืองนอย กรรมการ 

10) นางมุกดานี  จันทรแดง เกษตรกรเครือขาย ต.ผักแพรว กรรมการ 
11) นางสมไหว  คงเกษ เกษตรกรเครือขาย ต.ดู กรรมการ 
12) นายสมจิตร  หลาใต เกษตรกรเครือขาย ต.หนองบัว กรรมการ 
13) นายนิตย  วงศชนะ เกษตรกรเครือขาย ต.ดูน กรรมการ 
14) นายบุญมา  ไชยเชษฐ เกษตรกรเครือขาย ต.ดูน กรรมการ 
15) นายสมัย  สมนึก   เกษตรกรเครือขาย ต.อีปาด กรรมการ 
16) นายสุภาพ  คําศรี เกษตรกรเครือขาย ต.เมืองนอย กรรมการ 
17) นายวีระชัย  ศรีสด เกษตรกรเครือขาย ต.ยาง กรรมการ 
18) นายกฤชธนัตต  คําอุดม เกษตรกรเครือขาย ต.จาน กรรมการ 
19) นางสังวาลย  คําหอม เกษตรกรเครือขาย ต.จาน กรรมการ 
20) นายโกมล  บุญถา เกษตรกรเครือขาย ต.หนองหัวชาง กรรมการ 
21) นายสามารถ  พุมทอง เกษตรกรเครือขาย ต.ทาม กรรมการ 
22) นางวันนา  สุราวุธ เกษตรกรเครือขาย ต.บัวนอย กรรมการ 
23) นายพิชิต  พรหมบุตร ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน กรรมการ 
24) นายปญญา  ศรีฉายา เกษตรกรผูนํา ต.ยาง กรรมการและ

เลขานุการ 
25) นายธวัชชัย  ดลีาศ นวส.ชํานาญการ ผูประสานงาน 

 
 

 
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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บทบาทคณะกรรมการ ศพก. มีดังนี้ 
- รวมกันวิเคราะหและวางแผนการขับเคลื่อนงาน 
- รวมกันคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม  
- รวมอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมอบรม/ฝกปฏิบัติ/ใหความรูสําหรับหนวยงานตางๆ 

เพ่ือใหความรูแกเกษตรกร และจัดงาน field day 
- รวมเปนคณะกรรมการประเมิน ศพก. และการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบฯ 

พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
5) รวมสนับสนุนการบริหารงาน และรวมปฏบิัติงานกับ Single Command  

 
แนวทางการพัฒนางาน 

1) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลด
ตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินคา และหาตลาดรองรับ 

2) การเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายการพัฒนา
ดานการเกษตร สินคามีคุณภาพและไดมาตรฐาน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  20 % ตนทุนลดลง  20 % 

3) สรางและเชื่อมโยงการดําเนินงานศูนยเครือขาย มีการประชุมเครือขายเดือนละ 1 ครั้ง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติ 

4) สรางเครือขายแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และวัฒนธรรม 
5) เพ่ิมชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย 

 
การขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

หลังจากไดจัดตั้งศูนยเรียนรู ศพก. โดยดูจากพืชหลักในอําเภอพืชหลักขาว แตพ้ืนท่ีท่ีเปนพ้ืนท่ี
เหมาะสมนอย ประชุมเลือกจุดนี้ เม่ือเปนพ้ืนท่ี s3 ควรเลือกศูนยท่ีมีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนศูนยเรียนรูแตละ
ท่ีมีกิจกรรมเดนแตกตางกันทําใหเกิดการสรางเครือขาย ศพก. ข้ึนมา อําเภอ.กันทรรมยมี 16 ตําบล จัดตั้งได 
22 ศูนย มีเครือขายาและการเชื่อมโยงสมาชิกเครือขาย 

- เกษตรกรมีบทบาทสําคัญในการรวมจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กอนดําเนินการจะประชุมเครือขายกอน เนื่องจากเครือขายมีการแตงตั้งกอน ศพก. และ

เครือขายอยูใหไดตองมีสินคาและรายได การท่ีจะเปนตนแบบมีรายไดจากสินคาท่ีมีอยู สินคา
จะตองเปนตนแบบดวย เปนสินคาดีมีคุณภาพ 

- มีการรวมกันจัดทําแผนของบประมาณจากจังหวัด จัดสถานท่ีจําหนายสินคาใหเกษตรกรเกิด
รายได จากสินคาของสมาชิกเครือขาย สินคาพ้ืนเมือง สินคาชุมชน แผนการสรางตลาดใหกับ
สมาชิก ศพก. จะสามารถกระจายสินคาตอไป 

- คณะกรรมการ ศพก. มีท้ังหมด 7 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ กอนมีการดําเนินการมีการ
ประชุม และมีการแตงตั้งเพ่ิมใหผูวาลงนาม เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนรวมกัน ทําใหเปน
รูปธรรมมากข้ึน  

- ตองอาศัยเครือขาย ศพก. ในการถายทอดความรู เนื่องจากองคความรูในแตละเรื่องตองมี
การเริ่มตั้งแตตนจนจบ ผลผลิตจําหนายท่ีไหน มีเครือขายท่ีไหนบาง เกษตรกรท่ีจะนําไป
ปฏิบัติได 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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- ในจุด ศพก. ถือเปนจุดเรียนรูท่ีเปนเหมือนแรงบันดาลใจ ถามีความตองการอยากเรียนรูใน
ดานอ่ืนๆ สามารถมีเครือขายท่ีใหองคความรูนั้นๆครบ ตามความตองการของเกษตรกร 

- มีการจัดประชุมกันทุกเดือนในการรวมวางแผน 
- มีการกําหนดแผนแมบทของกลุม เชน การทองเท่ียวเชิงการเรียนรู พูดคุยใหเขาใจถึง

เปาหมายการดําเนินงานของกลุม วางแผนและเดินทางตามแผน 
 
การใหบริการของ ศพก. 

1) เปนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี วิทยาการ ดานตางๆ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยมีมีเกษตรกร
ตนแบบและเกษตรกรศูนยเครือขาย แปลงสาธิต หลักสูตร ฐานเรียนรู ใหเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสามารถ
เขามาหาความรูได 

2) จัดเวทีเพ่ือรวมประชุม/วางแผน/และหาแนวทางการดําเนินงานกับกลุมเกษตรแปลงใหญ ท้ังระดับ
จังหวัดและระดับพ้ืนท่ี 

3) จัดกิจกรรม สงเสริมการเกษตรในดานตางๆ รวมกับเกษตรกรแปลงใหญ 
4) ศพก. ถือเปนตัวแทนของภาครัฐในการใหบริการดานการเกษตรแบบ 

 
การสรางเครือขาย 
 

ท่ี 
ท่ีตั้งศูนยเรียนรู

เครือขาย 
เกษตรกร
ตนแบบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 

1. ศูนยเรียนเครือขาย 
ตําบลละทาย 

หมู 8 ตําบลละทาย 
อําเภอกันทรารมย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายดาเรศ  
พละศักดิ์ 

เกษตรผสมผสานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แหล งทอง เ ท่ียว เชิ ง เกษตรและ
วัฒนธรรมชนเผาลาว ชุมชนละทาย
เปนแหลงเรียนรูยอยภายในชุมชน 
มีศูนยเรียนรูเครือขายในพ้ืนท่ีตําบล
ละทายอีก จํานวน 10 จุด สําหรับ
เปนแหงเรียนรูการประยุกต ใชหลัก
ปรั ชญาเศรษฐ กิจพอเ พียงของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว
รัชกาลท่ี 9 

 
2. ศูนยเรียนรูเครือขาย 

ตําบลยาง 
73 หมู 3 ต.ยาง  
อ.กันทรารมย จ.ศรี
สะเกษ 

นายปญญา  ศรี
ฉายา 

ผลิตหนอและตนพันธ 
ไผบงหวาน เพกาเตี้ย 

สะเดาทวาย 

เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ท่ี 
ท่ีตั้งศูนยเรียนรู

เครือขาย 
เกษตรกร
ตนแบบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 

3. ศูนยเรียนรูเครือขาย 
ตําบลผักแพว 

52/4 ม. 8 ต.ผัก
แพว 

อ.กันทรารมย จ.ศรี
สะเกษ 

นางมุกดานี  
จันทรแดง 

ปลูกแกวมังกร เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ศูนยเรียนรูเครือขาย 
ตําบลยาง 

39 ม. 9 ต.ยาง 
อ.กันทรารมย จ.ศรี

สะเกษ 

นายวีระ  ศรีสด เพาะเลี้ยงกบและปลา
น้ําจืด 

เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ศูนยเรียนรูเครือขาย 
ตําบลจาน 

11 ม. 3 ต.จาน 
อ.กันทรารมย จ.ศรี

สะเกษ 

นางสังวาลย  
คําหอม 

เกษตรผสมผสานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

6. ศูนยเรียนรูเครือขาย 
ตําบลดูน 

บ.อีปุง ต.ดูน  
อ.กันทรารมย จ.ศรี

สะเกษ 
 

นายนิตย  วงศ
ชนะ 

เพาะเลี้ยงกบ เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ศูนยเรียนรูเครือขาย 
ตําบลหนองหัวชาง 
ม. 2 ต.หนอนหัวชาง 
อ.กันทรารมย จ.ศรี
สะเกษ 

นายโกมล  บุญ
ถา 

เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

 

 การจัดการศัตรูพืช 
โดยผลิตศัตรูธรรมชาติ
ในการกําจัดศัตรูพืช 

 

9. ศูนยดินปุยชุมชน  การจัดการดินและปุย  
 
 
 
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยเครือขาย ศพก. อ.กันทรารมย  จ.ศรีสะเกษ 
 

 
 
การบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 

1) มีการวางแผนรวมกัน หนวยงานท่ีจะลงพ้ืนท่ีจะประสานมาท่ี สนง.กษอ. ประสานโดยตรงกับ 
ศพก. 

2) สํานักงานสงเสริมสหกรณ จะสนับสนุนวิทยากรและสื่อการเรียนรูใหกับ ศพก. 
3) พัฒนาท่ีดิน สนับสนุนองคความรูและเทคโนโลยี แผนท่ี และสวนใหญจะรวมสาธิตในการปฏิบัติ

เทคโนโลย ี
4) ชลประทาน มีงบประมาณใหพัฒนาแหลงน้ํา ใหเจาหนาท่ีจัดสรรหาแหลงน้ําใหกับเกษตรกรท่ีมี

ความตองการ 
5) ตรวจบัญชี สนับสนุนวิทยากร ในหลักสูตรตนทุนอาชีพ 
6) ปศุสัตว สนับสนุนแพะและโค ดําเนินการมอบโคใหกับศูนยเครือขาย และรวมเปนวิทยากรตาม

หลักสูตรท่ีเรียนรูตามศูนยตนแบบ 
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ขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงาน ศพก. ใหเกิดความยั่งยืน 

 ภาครัฐ 

 มีเครือขายหมอดินอาสา มีการอบรมหมอดิน มีการศึกษาดูงานในจุดท่ีมีความสําเร็จ มีการ

แนะนําเครือขายใหมีความรูจัก ศพก. 

 ตองมีเครือขาย ท่ีชาวบานอยูได 

 สนับสนุนเกษตรกรท่ียังดูแลเกษตรกรท่ีขาด 

 สหกรณจังหวัด การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหสวน

เครือขายดวย จะไดอยูได ควรใหมีการสนับสนุนตอเนื่อง เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ตองให

เคาดําเนินการเอง ควรมีการเอ้ืออาทรตอเพ่ือนบาน พยายามใหเกิดการรวมกลุมกันในชุมชน 

 

เครือขาย 

 ศูนยจะตองกระจายรายไดใหกับชุมชน ดึงศักยภาพชุมชนออกมามีสวนรวมใหมากท่ีสุด 

 

เจาหนาท่ีสงเสริม 

 อยากให ศพก. มีอิสระในการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ แลวเจาหนาท่ีคอยเสริม 

 ศพก. อยูไดไมไดถาไมข้ึนกับนโยบาย ศพก.อยูไดตองมีสินคาเปนของตัวเอง มีแหลงจําหนาย

สินคาใหกับเกษตรกร 

 สงเสริมความรูใหเกิดความยั่งยืน 
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ท่ีมาของขอมูล 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1. นายเชิดชัย  จิณะแสน เกษตรกรตนแบบ ศพก.อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
2. นายสมาน  ประดับทอง เกษตรอําเภอกันทรารมย สนง.กษอ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
3. นายธวัชชัย  ดีลาศ นวส.ชํานาการ สนง.กษอ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
4. นางรัตนติยา  ฐิติสมบูรณ นวส.ชํานาญการ สนง.กษอ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
5. นายธนบัตร  ศรีนาม นวส.ปฏิบัติการ สนง.กษจ.ศรีสะเกษ 
6. นายสุริยา  บุญเย็น นวส.ปฏิบัติการ สนง.กษจ.ศรีสะเกษ 
7. นายทวีศักดิ์  วิมลสุข ชางฝมือสนาม โครงการชลประทานศรสีะเกษ 
8. นส.นาตยา  เจริญวัย นวก.ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ 
9. นส.สุมาลี  จงราช นวก.ตรวจสอบบัญชี สนง.ตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ 

10. จ.ส.อ.บุญเลิศ  ทองเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สนง.กษ.ศรีสะเกษ 

11. นายเอกลักษณ  คําแสงดี จพน. สัตวบาลชํานาญงาน สนง.ปศุสัตวอําเภอกันทรารักษ 
12. นส.ลําไพ สิงหคุณ นวก.ปฏิบัติการ สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ 
13. นายดาเรศ  พละศักดิ์ เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนเครือขายตําบลละทาย 
14. นายปญญา  ศรีฉายา เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลยาง 
15. นางมุกดานี  จันทรแดง เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลผักแพว 
16. นายวีระ  ศรีสด เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลยาง 
17. นายธวัชชัย  ทีคะสาย เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนเครือขายตําบลโนนสัง 
18. นายณัฎฐชัย  คําเพราะ คณะกรรมการชุมชนละทาย ศูนยเรียนเครือขายตําบลละทาย 
19. นางทิวาวัลย  พูนสิริรัตน คณะกรรมการบานไรวินยัฟารม ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลผักแพว 
20. นายวสันต  ศรียะกุล รองประธานกลุมเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลหนองแวง 
21. นายสมจิตร  หลาใต เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบล 
22. นางพิมพศา  บุญเอนก เกษตรกรเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลเมืองนอย 
23. นายสุเทพ  คําศรี คณะกรรมการศูนยเครือขาย ศูนยเรียนรูเครือขายตําบลเมืองนอย 
24. นายพลทวี  พัทธวิไล นายก อบต.คําเนียม อบต.คําเนียม อ.กันทรารมย 
25. นายกาญจนา  สงเสริม ผูชวยผูใหญบาน บ.คําเนียม ม.1 
26 นายประเสริฐ  สุขอวน ส.อบต. บ.อีตอม ม.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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ภาพประกอบการถอดบทเรียนและองคความรู 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

 

  

  

  

  
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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เครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  (ศพก.)  
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

 

  

  

  

 

 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 
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ลงพ้ืนท่ีดูแปลงเรียนรูเครือขาย 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  (ศพก.) อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

 

  

  

  

  
 

สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 7 จ.นครราชสมีา 

 
 


	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 บ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
	พิกัด     X 15.077792
	Y 104.566998

