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ค าน า 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการให๎มีศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรในทุกอ าเภอ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร ภายใต๎หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรกันเองจึงจะเกิด
ความเข๎มแข็งและยั่งยืน” และมีแนวทางในการถํายทอดเทคโนโลยีสูํเกษตรกรวิธีหนึ่ง คือ การจัดงานวันถํายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (Field Day) โดยบูรณาการรํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขําย ก าหนดกิจกรรมหลัก คือ 
สถานีเรียนรู๎ตํางๆ และมีการให๎บริการทางการเกษตรของหนํวยงานตํางๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข๎องเป็นกิจกรรมรอง 
และมีกิจกรรมเสริม เชํน การแสดงและจ าหนํายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร /วิสากิจชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให๎ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมวันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ 
(Field Day) เพ่ือเปิดโอกาสให๎เกษตรกรได๎เข๎าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหมํๆ ชํองทางการตลาด แหลํงข๎อมูล การเลือกใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเกษตรกรด๎วยกันเอง รวมทั้ง  เป็นการ 
บูรณาการของหนํวยงานตํางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนํวยงานภาคี โดยใช๎ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร( ศพก.) หรือที่ศูนย์เครือขําย เป็นสถานที่จัดงาน จ านวน 882 จุดทั่วประเทศ 
โดยการจัดงาน Field day ปี 2562 ได๎รับเกียรติจากผู๎บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน 
จ านวน 18 จุดซึ่งถือวําเป็นการให๎ความส าคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาการเกษตรของพ้ืนที่ 

รายงานผลการจัดงานวันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (Field Day) ประจ าปี 2562 ฉบับนี้ 
ได๎จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการจัดงานในพ้ืนที่แบบบูรณาการ เพ่ือมุํงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยประมวลผลข๎อมูลการจัดงาน พร๎อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข๎อคิดเห็นเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู๎บริหาร ข๎าราชการ และเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน ที่ให๎ความรํวมมือ
สนับสนุนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการจัดท ารายงานฉบับนี้ให๎ส าเร็จลุลํวงด๎วยดี ผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงาน 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนางานที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
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แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ปี 2562 

-------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 กระตุ๎นให๎เกษตรกรเริ่มต๎นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหมํ โดยใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่

1.2 หนํวยงานตําง ๆ มีการให๎บริการด๎านการเกษตรตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต๎นการผลิตในปีการ
เพาะปลูกใหมํ 

1.3 เผยแพรํให๎เกษตรกรรู๎จักและใช๎ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร และศูนย์
เครือขํายที่มีอยูํในพื้นท่ี 

 
2. หลักคิดของการจัด Field Day 

“เพ่ือถํายทอดความรู๎แบบเห็นของจริง” 
 

3. เป้าหมายการจัดงาน Field Day  
ให๎ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือขําย จ านวน 882 ศูนย์ ด าเนินการ โดยให๎พิจารณาเลือกชนิดสินค๎าให๎สอดคล๎อง

กับสินค๎าแปลงใหญํ ได๎แกํ ข๎าว พืชไรํ ไม๎ยืนต๎น ผัก/สมุนไพร ไม๎ผล หมํอน กล๎วยไม๎ ปศุสัตว์ และประมง เป็นล าดับแรก 
 
4. ระยะเวลาการจัดงาน Field Day  

แบํงออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
1) การจัดงาน Field Day ใน 18 ศพก. (Kick off) โดยให๎ผู๎บริหารหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด

จ านวน 14 หนํวยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ทั้งหมด 18 ศพก. และจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค๎า 
2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. ที่เหลือ (จ านวน 864 ศพก.) ให๎ด าเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค๎า  

 
5. ประเด็นการน าเสนอ 

น าเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแตํละชนิดสินค๎า เพื่อให๎เกษตรกรสามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติใน
ฤดูกาลผลิตใหมํ  
 
6. กิจกรรมในการจัด Field Day 

1) กิจกรรมหลัก  
- สถานีเรียนรู๎ตํางๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู๎จากหนํวยงานตํางๆ โดยมีเนื้อหาและเทคโนโลยีที่

จ าเป็นในกระบวนการผลิตของสินค๎าที่เลือกด าเนินการ และสอดคล๎องกับเป้าหมายของการจัดงาน Field Day  
- ในแตํละสถานีอาจมีหลายหนํวยงานรํวมกันถํายทอดความรู๎ให๎กับเกษตรกร 
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2) กิจกรรมรอง  
- การให๎บริการด๎านการเกษตรของหนํวยงานตําง ๆ  
- นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข๎อง (เชํน นิทรรศการของหนํวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุํม/สถาบัน

เกษตรกร ภาคเอกชนที่ให๎การสนับสนุน ฯลฯ) เป็นนิทรรศการที่ให๎ความรู๎ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็น 
ในการถํายทอดความรู๎ 
 3) กิจกรรมเสริม เชํน การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
 
7. ขั้นตอนการจัดงาน Field Day 
    7.1 การวางแผนจัด Field Day 

7.1.1 คณะกรรมการ ศพก. เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เจ๎าหน๎าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 
และเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันวิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือเตรียมงาน Field day ในแตํละพ้ืนที่ ศพก. 
โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1) เลือกชนิดสินค๎าในแตํละพ้ืนที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field day โดยให๎พิจารณาเลือกชนิด
สินค๎าให๎สอดคล๎องกับสินค๎าแปลงใหญํ ได๎แกํ ข๎าว พืชไรํ ไม๎ยืนต๎น ผัก/สมุนไพร ไม๎ผล หมํอน กล๎วยไม๎ ปศุสัตว์ และ
ประมง เป็นล าดับแรก 

 2) วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามชนิดสินค๎าที่เลือก ในข๎อ 1) 
 3) ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถํายทอดความรู๎ให๎แกํเกษตรกร โดยระบุ เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

ในการถํายทอดความรู๎ 
 4) ก าหนดสถานีเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับประเด็นที่จะถํายทอดความรู๎  
 5) ก าหนดวิทยากรในการถํายทอดความรู๎ประจ าสถานี เชํน นักวิชาการ ผู๎ช านาญการ หรือเกษตรกรที่

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
 6) วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู๎  

 - กลุํมคนดู แบํงกลุํมเกษตรกรเพ่ือเข๎าเรียนรู๎ตามสถานีเรียนรู๎ตํางๆ (แบํงกลุํมตามความเหมาะสม
และสอดคล๎องกับจ านวนสถานีเรียนรู๎) 

- ก าหนดให๎แตํละกลุํมหมุนเวียนให๎ครบทุกสถานี 
 7) ก าหนดผลที่ต๎องการให๎เกิดจากการเรียนรู๎ 
7.1.2 สํงผลการวิเคราะห์และแผนจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎คณะกรรมการ CoO รํวมวิเคราะห์ และวางแผน

ในเชิงบริหารภาพรวมทั้งจังหวัด  
 
    7.2 ประสานงานและเตรียมการก่อนจัด Field Day ดังนี้ 

  1) สถานที ่/ วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ / พิธีการ (ถ๎ามี)  
 2) สถานีเรียนรู๎ ประกอบด๎วย ฐานเรียนรู๎ที่มีประเด็นและองค์ความรู๎สอดคล๎องกันในแตํละสถานีองค์

ความรู๎ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู๎ วิทยากรประจ าฐานเรียนรู๎ และก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู๎แตํละสถานี 
(เทํากันทุกสถานี) 

 3) เกษตรกรที่มาเรียนรู๎ 
 4) นิทรรศการที่เก่ียวข๎อง 
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 5) ประสานการสนับสนุนจากหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมขน 
 6) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

    7.3 การจัดงาน Field Day  
1) ชี้แจงความเป็นมาของการก าหนดประเด็นการเรียนรู๎  วัตถุประสงค์การเรียนรู๎  สถานี  

การเรียนรู๎ และกระบวนการเรียนรู๎แกํทุกคนพร๎อมกันกํอนการเรียนรู๎ 
2) แบํงกลุํมคนท่ีจะเรียนรู๎ ประมาณกลุํมละ 30-40 คน และจัดเจ๎าหน๎าที่ประจ ากลุํม 
3) แตํละกลุํมเข๎าเรียนรู๎ในสถานีเรียนรู๎ และเมื่อครบก าหนดเวลา ก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไป ครบทุกสถานี 
4) ทุกกลุํมกลับมารวมกันเพ่ือสรุปผลการเรียนรู๎รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ทุกหนํวยงานเพ่ือก าหนด 

แนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหนํวยงานตํางๆ ภายหลังการจัดงาน Field Day 
7.4 สรุปผลการจัดงาน Field Day 
  สรุปเป็นเอกสารพร๎อมภาพถําย และวีดีทัศน์ เพ่ือรับทราบถึงผลของการเรียนรู๎ของเกษตรกร รวมทั้งปัญหา 

อุปสรรค ข๎อจ ากัด ที่เกิดขึ้นจากการจัด Field Day 
 

8. การสนับสนุนของหน่วยงาน 
8.1 กรมสํงเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดงาน Field Day  

- การจัดเตรียมสถานที่ เชํน เต็นท์ สถานี/ฐานเรียนรู๎ ฯลฯ 
- อาหาร เครื่องดื่ม  
- คําพาหนะส าหรับผู๎มาเรียนรู๎ 

8.2 หนํวยงานตํางๆ สนับสนนุ งบประมาณเสริมในการจัดสถานี/นิทรรศการ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งองค์ความรู๎ 
เทคโนโลยี และวิทยากรถํายทอดความรู๎ ฯลฯ  
 
9. หน่วยงานรับผิดชอบการจัด Field Day ในพื้นที่ 
    9.1 หนํวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก๎ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  
(Chief of Operation) CoO เป็นแกนหลักในการด าเนินการ  
   - เกษตรจังหวัด เป็นประธานในการบูรณาการหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     9.2 หนํวยงานสนับสนุน 
   - หนํวยงานตํางๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่  
   - หนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ 
 
10. การดูแลเกษตรกรหลังการจัด Field Day 

 10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได๎จากการสรุปผลการเรียนรู๎ภายหลังการจัด Field Day เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 10.2 หนํวยงานตํางๆ รํวมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข๎อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแลตามภารกิจ  

ของแตํละหนํวยงาน ภายหลังการจัด Field Day 
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แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 
ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที ่ เขต จังหวัด อ าเภอ ก าหนดจัด  สินค้าหลัก 
ของ ศพก. 

สินค้าที่จะจัด 
Field day 

สินค้าที่จะจัด 
Field day  ประธานเปิดงาน 

ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย 
1 4 เลย ภูเรือ 21 ม.ค.62 ไม๎ดอกไม๎ประดับ ไม๎ดอกไม๎ประดับ อ.ภูเรือ - อธิบดีกรมชลประทาน 

2 6 ล าปาง เมอืง
ล าปาง 

21 ม.ค.62 สับปะรด สับปะรด อ.เมืองล าปาง - อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

3 3 ตราด เขาสมิง 27 มี.ค.62 ทุเรียน ทุเรียน อ.เขาสมิง - เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน 
สินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาต ิ

4 7 บุรีรัมย ์ โนนสุวรรณ 29 มี.ค.62 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง - ศูนย์ผลิตผักปลอดภัย อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
5 4 อุดรธาน ี กุมภวาป ี 25 เม.ย.62 ข๎าว ข๎าว อ.กุมภวาป ี - อธิบดีกรมสํงเสรมิการเกษตร 
6 5 ตรัง ปะเหลยีน 2 พ.ค.62 ยางพารา ยางพารา อ.ปะเหลยีน - อธิบดีกรมสํงเสรมิการเกษตร 
7 7 อุบลราชธาน ี น้ ายืน 7 พ.ค.62 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง อ.น้ ายืน  เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8 1 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 14 พ.ค.62 ข๎าว ข๎าว - ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกจิพอเพียงฯ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
9 9 สุโขทัย กงไกรลาศ 15 พ.ค.62 ไรํนาสวนผสม/

เกษตรผสมผสาน 
ไรํนาสวนผสม/

เกษตรผสมผสาน 
- ศูนย์เครือขําย 

 ศพก.ป่าแฝก 
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) 

10 9 พิจิตร สามงําม 15 พ.ค.62 ข๎าว ข๎าว อ.สามงําม - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
11 2 สุพรรณบุร ี ดํานช๎าง 16 พ.ค.62 อ๎อย อ๎อย อ.ดํานช๎าง - เลขาธิการส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

12 6 พะเยา เมือง
พะเยา 

22 พ.ค.62 ข๎าว ข๎าว อ.เมืองพะเยา - อธิบดีกรมหมํอนไหม 

13 1 ชัยนาท เมือง
ชัยนาท 

23 พ.ค.62 ข๎าว ข๎าว อ.เมืองชัยนาท - อธิบดีกรมการข๎าว 

14 3 ชลบุร ี พนัสนิคม 23 พ.ค.62 ข๎าว ข๎าว อ.พนัสนิคม - อธิบดีกรมสํงเสรมิสหกรณ ์
15 2 เพชรบุร ี บ๎านลาด 20 มิ.ย. 62 ข๎าว ข๎าว อ.บ๎านลาด - รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) 
16 5 ปัตตาน ี หนองจิก 20 มิ.ย. 62 ข๎าว ข๎าว อ.หนองจิก - รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) 
17 8 สุราษฎร์ธาน ี เวียงสระ 21 มิ.ย. 62 ยางพารา ยางพารา อ.เวียงสระ - อธิบดีกรมประมง 

18 8 นครศรีธรรมราช พรหมคีร ี 26 ก.ค. 62 มังคุด มังคุด อ.พรหมคีร ี - อธิบดีกรมปศสุัตว ์
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่21 ม.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอภูเรอื จังหวัดเลย 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
 ด๎วยสภาพพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ตั้งอยูํในพ้ืนที่สูง ล๎อมรอบด๎วยเทือกเขาสูงชันมีอากาศหนาวเย็นเป็นเวลานาน 
และในชํวงฤดูร๎อนอากาศเย็นสบายเหมาะแกํการเพราะปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาว และสามารถผลิตดอกไม๎
ออกจ าหนํายได๎ตลอดปี โดยเฉพาะอยํางยิ่งดอกไม๎ที่สร๎างรายได๎สร๎างชื่อเสียงให๎กับชาวภูเรือ ได๎แกํ ต๎นคริสต์มาส 
ในชํวงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ของทุกปี จะแดงสะพรั่งไปด๎วยคริสต์มาสสร๎างสีสันให๎กับนักทํองเที่ยว และอ าเภอ
ภูเรือเป็นอยํางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม๎ดอก-ไม๎ใบ ที่หลากหลายที่ได๎ผลิตออกจาหนํายทุกฤดูกาลอีกด๎วย เชํน 
ดาวเรือง ผีเสื้อ สร๎อยไกํ พิทูเนีย เสี่ยนฝรั่ง ดาวกระจาย ปทุมมา แววมยุรา กุหลายถุง กุหลาบพันปี ไม๎ใบ เชํน ม๎า
ลาย เสือโครํง นางพญาคล๎าทอง สับปะรดสี ซึ่งมีจาหนํายและมีไว๎ให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมและเลือกซื้อตามเส๎นทาง
ถนนสายภูเรือ –ดํานซ๎าย รวมมูลคําจากการจาหนํายไม๎ดอกไม๎ปะดับทั้งอ าเภอประมาณ 200 ล๎านบาท/ปี และมี
การจัดงานลานคริสต์มาสและงานไม๎ดอกเมืองหนาวทุกปี ซึ่งสร๎างรายได๎ให๎เกษตรกรเป็นอยํางดี 
 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับโดยการลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม การบริหารจัดการ

ผลิตและเชื่อมโยงการตลาด พร้อมทั้งการบริหารจัดการองค์กรเกษตรให้เข้มแข็ง 
 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นสถานีเรียนรู๎ทั้งหมด 7 สถานี ประกอบด๎วย 
 

สถานีเรียนรู๎ที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ย กิจกรรม การตรวจหาธาตุอาหารในดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด  
การผลิตน้้าหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

สถานีเรียนรู้ที่ 2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กิจกรรม สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก การเลี้ยงปลากิน  
พืชแบบผสมผสาน  

  สถานีเรียนรู้ที่ 3 การขยายพันธุ์ไม้ผล กิจกรรม สาธิตการติดตา เสียบยอด ทาบก่ิง และ ตอนกิ่ง 
  สถานีเรียนรู้ที ่4 การเลี้ยงสัตว ์กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การดูแลรักษา โรคและ การป้องกัน 

 สถานีเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจัดการศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรม ให้
ความรู้การจัดการศัตรูไม้ดอกไม้ประดับโดยวิธีผสมผสาน(IPM) 
 สถานีเรียนรู้ที่ 6 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับและเทคโนโลยีอบดนิ กิจกรรม สาธิตการปลูกครสิต์มาส/ การอบดิน 
 สถานีเรียนรู้ที่ 7 การทาบัญชีครัวเรือน กิจกรรม ให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม เบื้องต้น 
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 4.ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การจัดการดินและปุ๋ย  นายประสงค์ พรมใจ  -การตรวจหาธาตุอาหารในดิน 

-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
-การผลิตน้้าหมักชีวภาพ  

- ลดรายจ่ายต้นทุนการผลิต  
- สร้างทัศนคติใหม่ให้กับเกษตรกร  

2  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า  นายกิตติวัฒน์ อินทรวิชัย  -สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
บก  
-การเลี้ยงปลากินพืชแบบ
ผสมผสาน  

- เกษตรกรสามารถนาไปเลี้ยงในพ้ืนที่จากัดได้  
- ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  
- เพ่ือให้เกษตรกรดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3  การขยายพันธุ์ไม้ผล  นางแสงเดือน แจบไธสง  
น.ส.ยุภาพร ดาพันธุ์  

-การติดตา 
 -การเสียบยอด 
 -การตอนกิ่ง  
-การทาบกิ่ง  

- เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตนเองช่วยลด
รายจ่ายในการซื้อต้นพันธุ์  
- เกษตรกรมีทักษะที่ดีสามารถทาเป็นอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้  

4  การเลี้ยงสัตว์  นายสมพร นาภูทัศ  
นายจรูญ เวียนเทียน  

-พันธุ์สัตว์ 
-อาหารสัตว์  
-การดูแลสัตว์  
-โรคและการป้องกัน  

- สามารถนาความรู้ไปพิจารณาในการเลี้ยงสัตว์แต่ละ
ชนิดให้เหมะสมกับความต้องการของตนเองได้ 
- สามารถพิจารณานาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
ประกอบการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เพ่ือลดต้นทุน 
การผลิตได้  

5  การบริหารจัดการศัตรูพืช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไม้ดอก-ไม้ประดับ  

นายเฉลิมชนม์ โคตรทอง  
นายกรวิทย์ แก้วยาศรี  

-การจัดการศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ
โดยวิธีผสมผสาน(IPM)  

- เกษตรกรนาความรู้ที่ได้ปรับใช้ในการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  
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ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6  การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
และเทคโนโลยีการอบดิน  

นางเสถียร ธัญญารักษ์  - การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
(คริสต์มาส) 
- การผลิตไม๎ตัดอก -เทคโนโลยี
การอบดิน  

- สร๎างอาชีพใหมํให๎กับเกษตรกร -ลดรายจํายจากการ
ใช๎สารเคมี  
-ท าให๎เกษตรกรได๎รู๎เทคนิคการผลิตคริสต์มาส 

7  การทาบัญชีครัวเรือน  นายยงยุทธ เหลาสุพะ  การทาบัญชีรายรับรายจํายใน
ครัวเรือน  

- เกษตรกรเข๎าใจการทาบัญชีครัวเรือนรู๎รายรับรายจําย
ทาให๎ทราบถึงต๎นทุนและกาไร ใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน  
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4.2 กิจกรรมรอง 
1) การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 2) นิทรรศการของสํวนราชการในอ าเภอภูเรือ 
 3) นิทรรศการศูนย์เรียนรู๎เครือขํายศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร 3 ศูนย ์

 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1) การออกร๎านและจาหนํายสินค๎าของกลุํม สถาบันเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/YSF/SF อปท.และภาคเอกชน 
2) การจัดแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของสถาบันการศึกษา/บริษัทเอกชน  
3) การแสดงชุดบาสโลบรัก ณ ภูเรือ 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1) การคัดเลือกเกษตรกรที่มีความต๎องการเข๎ารํวมเรียนรู๎และเข๎ารํวมแสดงนิทรรศการในการจัดงาน รวมทั้ง 
การประสานเครือขําย ศพก.และแปลงใหญํในการเข๎ารํวมงานท าให๎มีเกษตรกรเข๎ารํวมงานมากกวําเป้าหมาย 
 2) การประสานความรํวมมือจากหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรํวมจัดงาน 
วันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (field day) รวมทั้งภาคเอกชน อาทิ ธกส. บริษัทคูโบต๎า 
 3) การด าเนินการคัดเลือกสถานที่จัดงานโดย ด าเนินงานภายใต๎คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ เพ่ือรํวมคัดเลือก
สถานที่ด าเนินงาน วางแผนและด าเนินกิจกรรมรํวมกัน 
 4) ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอรํวมกันวางแผนก าหนดหน๎าที่ ความรับผิดชอบการท างานที่
ชัดเจน การท างานเป็นทีม แก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ารํวมกัน 
 5) วิทยากรมีความรู๎ สามารถถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในสถานีตํางๆ และตอบข๎อซักถามของเกษตรกรได๎
ดี รวมทั้งวางแผนการเข๎าฐานเรียนรู๎ รวมทั้งควบคุมการเปลี่ยนฐานให๎เป็นไปตามที่ก าหนด 
 6) เกษตรกรมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ เชํน การลงมือฝึกปฏิบัติ มีโอกาสถามปัญหา ข๎อสงสัย 

 7) การด าเนินงานโดยใช๎กลไกการท างานของคณะกรรมการ CoO สามารถท าให๎การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 8) ความเข๎าใจแนวทางการจัดงานของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงาน ศพก. รวมทั้ง
เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ และเกษตรกรต๎นแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะชํวยให๎การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 9) การแสวงหาความรํวมมือการด าเนินงานในพื้นที่หรือท๎องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการสนับสนุน
เต๏นท์ เก๎าอ้ี เวที หรือเครื่องเสียงจะชํวยแบํงเบาภาระของส านักงานเกษตรอ าเภอ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 10) การอ านวยการในการจัดงานโดยเฉพาะเกษตรอ าเภอ ในการด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว เอาใจใสํ มี
ผลในความส าเร็จของการด าเนินงานให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว๎ 
 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) สภาพอากาศในวันจัดงาน  เชํน ฝน ลมพายุ อาจท าให๎เกษตรกรมารํวมงานช๎าเป็นอุปสรรคในการเดินทางของ
เกษตรกรและเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมในการจัดงาน 

  2) การเน๎นที่พิธีเปิดมากเกินไปท าให๎การเรียนรู๎ของเกษตรกรไมํเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะเสียเวลาสํวนหนึ่งไป
กับการรวมเกษตรกรและพิธีการ 
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 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) การที่สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดงาน Field Day 
จาก ศพก.หลัก ไปสูํเครือขําย ท าให๎เกิดแหลํงเรียนรู๎ 
แหํงใหมํเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือขําย ศพก. ให๎เป็นที่รู๎จักของหนํวยงานภาคี 
ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่และพ้ืนที่
ใกล๎เคียงได๎เรียนรู๎เรื่องเทคโนโลยีใหมํๆ ที่น ามา
ถํายทอดในงาน 

1) การด าเนินการคัดเลือกสถานที่จัดงาน โดย 
คณะกรรมการ ศพก. เพ่ือจัดงานที่เครือขําย จะท าให๎
เครือขํายตื่นตัว      มีการพัฒนามากขึ้น ชํวยลดจุดด๎อย 
ของ ศพก. หลัก และได๎กลุํมเป้าหมายใหมํ ๆ เข๎ารํวมการ
จัดงาน 
 

2) เกษตรกรมีความสนใจการฝึกปฏิบัติในการเข๎า
ฐานเรียนรู๎ตําง ๆ  

2) หากมีกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติในสถานี หรือให๎
เกษตรกร มีสํวนรํวมมากกวําการฟังบรรยายเพียงอยําง
เดียว จะท าให๎เกิดความสนใจและรํวมศึกษาเรียนรู๎มากข้ึน 

3) การด าเนินงานจัดงานโดยไมํผํานคณะกรรมการ 
ศพก. จะท าให๎เจ๎าหน๎าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ด าเนินงานหนักมากยิ่งขึ้น 
 

3) การประสานความรํวมตั้งแตํการคัดเลือกวางแผน 
รํวมกันด าเนินงานจะท าให๎การจัดงานมีประสิทธิภาพ ได๎
แนวความคิดและคณะกรรมการ ศพก. มีบทบาทเพ่ิมมาก
ขึ้น  

4) เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน ศพก. ระดับอ าเภอ 
หากมีความกระตือรือร๎นในการท างานจะสํงผลให๎
การจัดงานประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 

4) ปัจจัยที่ไมํอาจมองข๎ามไปปัจจัยหนึ่งคือเจ๎าหน๎าที่
ผู๎รับผิดชอบงาน ศพก. ระดับอ าเภอ หากมีความมุํงม่ันและ
กระตือรือร๎นในการด าเนินงาน การจัดงานจะเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ 

5) ศพก. คือ ภารกิจหนึ่งในการชี้วัดความส าเร็จหนึ่ง
ในการด าเนินงานในพื้นที่ 

5) หากมีเกษตรกรเข๎ารํวมงานเกินเป้าหมาย คัดเลือก
เกษตรกรมีคุณภาพในการเข๎ารํวมงาน  และตัวเกษตรกร
ต๎นแบบ/ประธาน ศพก. ได๎รับการยอมรับในพ้ืนที่แล๎ว การ
ด าเนินงานจัดงาน  Field  Day จะเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนได๎ในพ้ืนที่ได๎ในระดับหนึ่ง เชํน ความ
เข๎มแข็งของประธาน ศพก. เครือขําย ศพก. เกษตรกร  
กลุํมเกษตรกร  ในพ้ืนที่ 
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 8. ภาพกิจกรรม 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่24 ม.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
  สับปะรด 
 

 2. เป้าหมายในการพัฒนา 
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดล าปาง ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตที่ไมํแนํนอน การกระจุกตัว

ของผลผลิต ต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุก ๆ ปี แรงงานภาคการเกษตรอายุมาก และหายาก สภาพดินฟ้าอากาศท่ี
แปรปรวน ร๎อน/แล๎ง การปลูกพืชตามกัน ไมํมีการวางแผนการผลิต และการตลาด จากปัญหาดังกลําวเกษตรกร
ต๎นแบบจึงปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการปลูกเป็นแบบทยอยเก็บทยอยปลูก ท าให๎มีผลผลิตทั้งปี เป็นการกระจาย
ความเสี่ยง ท าร๎านจ าหนํายเอง และแปรรูปผลผลิต เน๎นการท าตลาดผลสด และมุํงสูํการเกษตรแบบผสมผสาน และได๎
ตั้งเป้าหมาย สูํเกษตรอินทรีย์ เพื่ออนาคต ที่ยั่งยืน ปลอดภัย เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

 2.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให๎มีแหลํงวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานป้อนตลาดหรือแหลํงรับซื้ออยํางสม่ าเสมอ  

       2) เพ่ือสร๎างความแนํนอนด๎านตลาดของสินค๎าคุณภาพมาตรฐาน จูงใจให๎ผู๎ผลิต ท าการผลิตสินค๎าให๎ได๎รับ
มาตรฐาน 

  3) พัฒนารูปแบบการปลูก การดูแลรักษา การใช๎เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อลดต๎นทุนการผลิต 

 2.2 เป้าหมาย 
ลดต๎นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให๎สามารถยกระดับคุณภาพเพ่ือจ าหนํายสับปะรดผลสด ขยาย

ตลาดและพัฒนาสินค๎า เชํน ได๎รับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อพัฒนาเป็นพืชปลอดภัย และสอดคล๎องกับแปลงใหญํ 
เนื่องจากสับปะรดมีปัญหาโรงงานไมํรับซื้อเพราะสินค๎าไมํได๎คุณภาพ (สารไนเตรทตกค๎าง) 

 2.3 กลยุทธ์ 
  1) ยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร  
  2) พัฒนาเครือขํายต๎นแบบกลุํมและการเชื่อมโยงการตลาด 
  3) การน ามาตรฐานสินค๎าเกษตรไปใช๎ 
 

 3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร Field day 
เพ่ือถํายทอดความรู๎แบบเห็นของจริง สถานีเรียนรู๎ตํางๆ ซึ่งแตํละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคล๎องกัน โดย

ขับเคลื่อนการด าเนินงานเชื่อมโยงกับแปลงใหญํสับปะรด การลดต๎นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต การบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงการตลาด โดยให๎เกษตรกรเรียนรู๎จากสภาพจริง นวัตกรรมเครื่องมือทาง
การเกษตร ได๎แกํ เคียวด๎ามยาว เครื่องตัดหญ๎าและพรวนดินแบบล๎อเข็น เครื่องพํนแบบล๎อเข็น ขนาด 60 ลิตร รถเข็น
เก็บผลผลิต แทํนเครื่องพํนแบบถอดได๎มีล๎อ พร๎อมชุดกวนผสมน้ าอัตโนมัติ เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลง เครื่องปลูก
แบบใช๎น้ า ที่ใช๎ในการลดต๎นทุนการผลิต โดยเฉพาะคําแรงงาน และเวลาลงได๎อยํางมาก โดยมีจุดเรียนเรียนรู๎จ านวน   
4 สถานี มีวิทยากรประจ าสถานีเรียนรู๎ ที่ให๎เกษตรกรเข๎าไปศึกษาหาความรู๎ มีจุดสาธิตให๎เกษตรกรได๎ทดลองท าทุก
สถานี มีฐานเรียนรู๎ที่พร๎อมให๎เกษตรกรเข๎าไปเรียนรู๎ จ านวน 9 ฐาน ได๎แกํ ฐานเรียนรู๎ที่ 1 นวัตกรรมเครื่องมือ       



15 
 

ทางการเกษตรเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต ฐานเรียนรู๎ที่ 2 การใช๎พลังงานธรรมชาติในแปลงเกษตรกรรม ฐานเรียนรู๎ที่ 3 
การปลูกสับปะรดแบบครบวงจร ฐานเรียนรู๎ที่ 4 การปลูกพืชหมุนเวียนรายได๎และระบบนิเวศน์  ฐานเรียนรู๎ที่ 5      
การเลี้ยงเป็ดอารมณ์ดี ฐานเรียนรู๎ที่ 6 การเลี้ยงปลาดุกในบํอซีเมนต์ ฐานเรียนรู๎ที่ 7 ธนาคารปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ     
ฐานเรียนรู๎ที่ 8 การเลี้ยงปลาแบบลดต๎นทุนการผลิต ฐานเรียนรู๎ที่ 9 นวัตกรรมการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และมีแปลงเรียนรู๎การปลูกสับปะรดเพ่ือเปรียบเทียบระยะปลูกสับปะรด 

สถานีเรียนรู๎จ านวน 4 สถานี ได๎แกํ 
1) สถานีเรียนรู๎ที่ 1 การลดต๎นทุนการผลิตสับปะรด ประเด็นการถํายทอดความรู๎ นวัตกรรมเครื่องมือทาง

การเกษตร แปลงสาธิต การปลูกสับปะรดและการลดต๎นทุนท าแปลงสาธิต ตั้งแตํการปูพลาสติก การปลูกด๎วยเครื่องมือ
เครื่องจักรทางการเกษตร บรรยายสรุปต๎นทุน เปรียบเทียบการปลูกแบบเกําและแบบใหมํ โดยประธาน ศพก. 

2) สถานีเรียนรู๎ที่ 2 การจัดการวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร การผลิตถํานชาร์โคล เป็นการน าวัตถุดิบที่มีอยูํ
แล๎วตามท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใช๎ในการดูดซับของเสีย สารพิษ จากคน น้ า อากาศ และพืช ดังนี้ 

- ใช๎ในคน น าผงถํานชาโคลมาผสมน้ าผึ้ง มะนาว และโยเกริตรสธรรมชาติ ส าหรับพอกหน๎าและ ผิวกาย      
ทิ้งไว๎ 20 นาที แล๎วล๎างออก หรือใช๎ผสมกับกรีเซอรีน เพ่ือท าเป็นสบูํ ท าความสะอาดรํางกาย 

- ใช๎กับน้ า น าไปท าเป็นเครื่องกรองน้ า 
- ใช๎กับอากาศ น าไปใช๎เป็นฟิลเตอร์ 
- ใช๎กับพืช น าไปผสมในดินเพ่ือเพ่ิมแรํธาตุตําง ๆ ลดการใช๎น้ าในการลดพืช เนื่องจากชาโคลและคาร์บอน     

จะชํวยดูดความชื้นในอากาศได๎ดี โดยเกษตรกรผู๎น า เครือขําย ศพก. และนักวิชาการสํงเสริมการเกษตร 
3) สถานีเรียนรู๎ที่ 3 การเกษตรยุคใหมํ การสร๎างเครือขํายและเชื่อมโยงการท างานรํวมกับเกษตรกรรุํนใหมํ SF 

และ YSF ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมตํางๆ การน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด ไมํวําจะเป็นการผลิต 
การเก็บเกี่ยว การขนสํง ไปจนถึงการกระจายสินค๎า โดยเกษตรกรผู๎น า เครือขําย ศพก. (YSF) และนักวิชาการสํงเสริม
การเกษตร 

4) สถานีเรียนรู๎ที่ 4 การเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดและสินค๎าเกษตร ประเด็นการถํายทอดความรู๎ สาธิตการ
แปรรูป สับปะรดกวน น้ าสับปะรด และการตลาดสับปะรด โดยเกษตรกรผู๎น า เครือขําย ศพก. V - Market  
ประธานแปลงใหญํ และนักวิชาการสํงเสริมการเกษตร 
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4 ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย  
4.1 กิจกรรมหลัก 

 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การลดต๎นทุนการผลิตสับปะรด 

 
 
 

นายกฤษณะ สิทธิหาญ 
ประธาน ศพก. 
 

- นวัตกรรมเครื่องมือทางการเกษตร  
- แปลงสาธิต ท าแปลงสาธิต ตั้งแตํการปู
พลาสติก การปลูกด๎วยเครื่องมือเครื่องจักร
ทางการเกษตร  
- การปลูกสับปะรดและการลดต๎นทุน  
- บรรยายสรุปต๎นทุน เปรียบเทียบการปลูก
แบบเกําและแบบใหมํ 

ทราบถึงนวัตกรรมเครื่องมือทาง
การเกษตรที่ใช๎ในการลดต๎นทุนการผลิต 
สับปะรด ตลอดจนการปลูกและการดูแล
รักษา และการผลิตสับปะรดนอกฤดูกาล 
เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต๎องการของตลาด โดยเน๎นตลาดผล
สดเพื่อการบริโภค  

2 การจัดการวัสดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตร 
 
 

นายบรรจง วงศ์แกํนจันทร์ 
เกษตรกรผู๎น า         
เครือขําย ศพก.            
และนักวิชาการสํงเสริม
การเกษตร 

- การผลิตถํานชาร์โคล เป็นการน าวัตถุดิบที่มี
อยูํแล๎วตามท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด (สาธิต) 
- การจัดการวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร 

ทราบถึงกระบวนการผลิตถํานชาร์โคล ซึ่ง
น าวัสดุที่เหลือใช๎ในการเกษตรมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ 

3 การเกษตรยุคใหมํ 
 
 
 

นางสาววีราภรณ์ บุญเต็ม 
เกษตรกรผู๎น า เครือขําย 
ศพก. (YSF)  
และนักวิชาการสํงเสริม
การเกษตร 

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- การสร๎างเครือขําย SF และ YSF 

ทราบถึงการรวมกลุํมและการสร๎าง
เครือขํายการท าการของเกษตรยุคใหมํ
ของเกษตรกรรุํนใหมํในจังหวัดล าปาง 
ตลอดจนการแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคํา 

4 การเชื่อมโยงการตลาดสับปะรด
และสินค๎าเกษตร 
 
 
 

นายกฤษดา เขียวสนุก 
เกษตรกรผู๎น า เครือขําย 
ศพก. V – Market    
ประธานแปลงใหญํ และ
นักวิชาการสํงเสริม
การเกษตร 

- ความส าคัญของการรวมกลุํมเพ่ือความ
เข๎มแข็ง 
- ตลาดสินค๎าเกษตร 
- ระบบสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ 

ทราบถึงการรวมกลุํมเกษตรกรที่เข๎มแข็ง 
และการบริหารจัดการระบบสํงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญํ (สับปะรด) 
ตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาด 
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 4.2 กิจกรรมรอง 
  1) การให๎บริการด๎านการเกษตรของหนํวยงานสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนํวยงานตํางๆ ในพ้ืนที ่

 2) นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข๎อง นิทรรศการของหนํวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุํม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน 
ที่ให๎การสนับสนุนฯลฯ เป็นนิทรรศการที่ให๎ความรู๎ แผํนพับ องค์ความรู๎และค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่ประจ านิทรรศการ 

 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
 การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบัน/วิสาหกิจชุมชน และเครือขํายศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตร ดังนี้ 

  1) วิสาหกิจชุมชนกลุํมกลุํมหมวกคาวบอย 
  2) กลุํมปลูกกล๎วยหอมทองคาเวนดิช หมูํที่ 1 บ๎านบุญนาค ต าบลบุญนาคพัฒนา 
  3) เครือขํายเศรษฐกิจพอเพียงต าบลทุํงฝาย และต าบลต๎นธงชัย 
  4) เครือขํายผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษต าบลพิชัย 
  5) การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม YSF จังหวัดล าปาง 
  6) การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของบริษัทเอกชน (โตโยต๎า คูโบต๎า)  
  7) สาธิตการกวนสับปะรด 

8) น าตลาดสินค๎า V-market มาจัดนิทรรศการและจ าหนํายสินค๎าในงาน 
 

  5. ปัจจัยความส าเร็จ 
1) ความเข๎าใจในรายละเอียดการจัดงานฯ ทีมงานมีการวางแผนการด าเนินงานให๎สอดคล๎องบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายของการจัดงาน  
2) ทักษะและความสามารถของทีมงานในส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด และผู๎น า 

 3) คณะกรรมการ ศพก. มีความเข๎มแข็ง ให๎ความรวํมมือในการจัดงาน/ประชาสัมพันธ ์ให๎เกษตรกรทราบ ความรวํมมือ
จากประธาน ศพก. คณะกรรมการ ศพก. ท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชน เกษตรกร ที่รวํมงานที่เปิดใจรับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหมํๆ  
และรํวมมือกันท างานจนลุลํวงไปด๎วยดี 
 4) การท างานอยํางเป็นระบบ มีการประสานงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัดที่ดี   
มีการบูรณาการการท างาน และให๎ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 5) หนํวยงานภาคีท่ีมารํวมจัดนิทรรศการให๎ความรู๎ และให๎บริการเกษตรกรตามภารกิจของหนํวยงาน 
 6) การมีสํวนรํวมของเกษตรในพื้นที ่และพ้ืนที่ใกล๎เคียง ชํวยจัดสถานที่จัดงานและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ 
ได๎รับการสนับสนุนอาหารวําง น้ าดื่ม จากธนาคารและบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ 
 7) มีวิทยากรศูนย์เครือขําย และหนํวยงานราชการ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมขน ให๎การบริการเกษตรกรที่มา
รํวมงาน ท าให๎ได๎รับความรู๎ และประโยชน์แกํเกษตรกรที่มารํวมงาน 
 8) ศพก./ศพก.เครือขําย มีความพร๎อมในการจัดท าจุดถํายทอดความรู๎ได๎ในเรื่องลดต๎นทุนการผลิต แปลงต๎นแบบ 
แปลงระวังศัตรูพืช ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงการตลาด 
 9) การประชาสัมพันธ์ของหนํวยงานและผู๎น าชุมชน ท าให๎มีคนสนใจรํวมงานเป็นจ านวนมาก 
 10) เนื้อหาความรู๎ในแตํละฐานการเรียนรู๎ เกษตรกรสามรถน าไปปรับใช๎เพื่อแก๎ปัญหาได๎ 
 11) วิทยากรที่ให๎ความรู๎แตํฐานการเรียนรู๎ สามรถถํายทอดความรู๎ให๎เกษตรกรเข๎าใจได๎งําย 
 12) เกษตรกรมีความสนใจใฝ่รู๎ ในการเข๎ามารับความรู๎ในแตํละฐาน เพราะสามารถน าไปในการท าการเกษตรของ
ตนเองได๎ 
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  6. ปัญหาอุปสรรค 
1) ชํวงเวลาการจัดงาน ตรงกับชํวงการปลูกพืชฤดูแล๎ง และในชํวงฤดูการเพาะปลูก ท าให๎เกษตรบางรายไมํ

สามารถมารํวมงานได ๎
 2) ระยะทางการเดินทางบางต าบลไกลจากสถานที่จัดงานฯ 

 3) ไมํสามารถด าเนินกิจกรรมที่จัดเตรียมไว๎สาธิตและถํายทอดเทคโนโลยีได๎ เชํน การสาธิตการท านาโยน เนื่องจาก
สภาพดินฟ้าอากาศไมํเอื้ออ านวย ขาดแหลํงน้ าและเกิดภัยแล๎ง  

 4) สภาพอากาศมีพายุเกิดกํอนวันจัดงาน และวันจัดงานมีอากาศร๎อนจัด 
 5) งบประมาณในการจัดงานมีจ ากัด แตํเกษตรกรให๎ความสนใจและมารํวมงานเป็นจ านวนมาก จึงท าให๎การบริการ  ไมํ
ทั่วถึง วัสดุสาธิตมีจ านวนไมํเพียงพอ 
 6) สถานที่จัดงาน ไมํสะดวกในการเดินทาง ไมํมีสถานจอดรถที่เพียงพอ 
 7) การสื่อสารในการประชาสัมพันธ์การจัดงานยังไมํถูกต๎อง ท าให๎มีผู๎เข๎ารํวมงานไมํครบทุกต าบล 

 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรที่สนใจมารํวมงาน มีอายุมากแล๎ว 
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) มีความสนใจดี แตํการน าความรู๎
ใหมํๆ ไปประยุกต์ใช๎ได๎คํอนข๎างยาก 
 

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและขอความรํวมมือให๎มากขึ้น 
เ พ่ือให๎ เกษตรกรที่มีอายุ ไมํ เกิน 60 ปี  หรือทายาท
เกษตรกร ได๎เข๎ามาเรียนรู๎และรํวมกิจกรรมมากขึ้น เพ่ือให๎
เกิดเกษตรกรรุํนใหมํในพ้ืนที่มากขึ้นด๎วย  

2) ผู๎น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ 2) กระตุ๎นให๎ผู๎น าเข๎ารํวมงานฯ 
3).งบประมาณจ ากัด 3) ควรเพ่ิมงบประมาณคําจัดสถานที่, คําพาหนะส าหรับ

เกษตรกร และวัสดุ อุปกรณ์บางสํวนให๎เกษตรกรไปทดลอง
ปฏิบัติ   

4) นิทรรศการ จุดสาธิต วัสดุสาธิตสื่อการเรียนรู๎  
มีน๎อย  

4) เพ่ิมนิทรรศการ จุดสาธิต วัสดุสาธิต สื่อการเรียนรู๎ 

5) ความรู๎และการถํายทอดเทคโนโลยีเรื่องชํองทาง
การตลาดยังมีไมํเพียงพอ  

5) เพ่ิมการให๎การถํายทอดเทคโนโลยีเรื่องชํองทางและการ
เชื่อมโยงด๎านการตลาด ในการจัดงานครั้งตํอไป 

6) เกษตรกรให๎ความสนใจ ในการถํายทอดความรู๎
แตใํนละสถานี ซึ่งต๎องใช๎เวลาในการถํายทอดความรู๎ 
การสาธิต และฝึกปฏิบัติ เป็นเวลานาน  

6) เพ่ิมเวลาในการเวียนฐานให๎มากกวําเดิม 

7) เกษตรกรได๎รับความรู๎ใหมํมีแนวคิดปรับเปลี่ยน 
และน าเทคโนโลยีใหมํใช๎กับพ้ืนที่ 

7) ควรมีการจัดทุกปี ขยายไป เครือขําย ศพก.และเปลี่ยน
ชนิดพืชหลัก ตามชนิดพืชที่มีแปลงใหญํที่มีอยูํในอ าเภอ 
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 8. ภาพกิจกรรม 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่29 ม.ีค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า(ศูนย์เครือข่าย) อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร(ศูนย์เครือขําย) อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

เลือก มันส าปะหลัง เนื่องจาก 
1) เกษตรกรสํวนใหญํ ปลูกมันส าปะหลังและสํงโรงงานแป้งมันฯโดยตรง 
2) มีผลกระทบโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
การผลิตมันส าปะหลัง โดย ลดต๎นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการ

บริหารจัดการองค์การเกษตรกร 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
 3.1 ลดต้นทุนการผลิต 
 1)การคัดพันธุ์/การปลูกมันส าปะหลัง 
 2)การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินและใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
1)ระบบการให๎น้ ามันส าปะหลังด๎วยน้ าหยด 

 2)การป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง 
3.3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 1)การแปรรูปมันเส๎นสะอาด 
3.4 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

 1)การรวมกลุํมการเกษตรแบบแปลงใหญํ 
2)การรวบรวมผลผลิตและผลผลิตแปรรูปจ าหนําย/การตลาด 
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4. กิจกรรมในการจัดงาน Field Day ประกอบด้วย 
    4.1 กิจกรรมหลัก 
ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
1 การคัดพันธุ์/การปลูก 

มันส าปะหลัง 
-นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ 
นักวิชาการเกษตร ศวพ.บร. 
-นายประกอบ ทันค๎า 
ประธาน ศพก.โนนสุวรรณ 

-การคัดพันธุ์/การปลูกมันส าปะหลัง -เกษตรกรสามารถคัดพันธุ์ปลูก/การปลูก
ได๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง 

2 การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์
ดินและใช๎ปุ๋ยเคมี 

-นายโอภาส เสาวพันธ์ 
ประธาน ศดปช.บ๎านนาตากลม  

-การเก็บตัวอยํางดิน/การวิเคราะห์
ดิน/การผสมปุ๋ยและใช๎ปุ๋ยตามคํา
วิเคราะห์ดิน 

-เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยตามคํา
วิเคราะห์ดินได๎เอง 

3 การป้องกันก าจัดโดยใช๎
สารชีวภัณฑ์ 

-นายส าราญ เพชรหล๎า ประธาน 
ศจช.ต.ทุํงจังหัน 
-นางยุวดี คงเจริญ กรรมการ 
ศจช.ต.โนนสวุรรณ 

-การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มําป้องกัน
โรคเชื้อรา 
-การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยแป้ง 

เกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ใช๎เอง 

4 ระบบการให๎น้ ามัน
ส าปะหลังด๎วยระบบ 
น้ าหยด 

-นายชญานนท์ โชคเฉลิม  
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
ศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยี 
การเกษตรด๎านวิศวกรรม
การเกษตร จังหวัดร๎อยเอ็ด 

-ระบบการให๎น้ าด๎วยระบบน้ าหยด เกษตรกรสามารถบริหารการจัดการน้ ามัน
ส าปะหลังไปใช๎เพ่ือเพ่ิมผลผลิต/คุณภาพ
ผลผลิต 

5 การแปรูปมันเส๎นสะอาด -นายวีระ โตสกุล ประธานแปลง
ใหญํมันฯนาตากลม 

สาธิตการแปรรูปมันเส๎นสะอาด เกษตรกรสามารถน าวิธีการแปรรูปเพิ่ม
มูลคําเพ่ิมรายได๎ให๎ครัวเรือน 
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 4.2 กิจกรรมรอง มีการให๎บริการด๎านการเกษตรจากภาคีองค์กรตํางๆ 
 1) การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2) นิทรรศการการใช๎เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร โดยภาคเอกชน 

3) นิทรรศการแปรรูปแป้งมันส าปะหลัง โดย ภาคเอกชน 
4.3 กิจกรรมเสริม 
การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) หนํวยงานภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือในการจัดนิทรรศการและสถานีถํายทอดความรู๎ 
 2) ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ์ให๎เกษตรกรได๎รับทราบข๎อมูลและเข๎ารํวมงานวันถํายทอดเทคโนโลยี 

 3) สถานีเรียนรู๎มีความเหมาะสมท าให๎การเรียนรู๎ ตรงกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหาและความต๎องการของเกษตรกร  
เกษตรสามารถเรียนรู๎และน าไปปฏิบัติได๎จริง 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) สถานีเรียนรู๎ยังไมํสมบูรณ์ เนื่องจากขาดป้ายองค์ความรู๎ วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 
 2) ความไมํตรงตํอเวลาของเกษตรกร 
  

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) จ านวนสถานีเรียนรู๎มีหลายสถานี เวลาเรียนรู๎แตํ
ละสถานีน๎อยเกินไป 

1) ลดจ านวนสถานีเรียนรู๎ และเพ่ิมเวลาเรียนรู๎ในแตํละ
สถานีให๎มากข้ึน 

2) เกษตรกรที่เข๎ารับการถํายทอดเทคโนโลยีมีความ
สน ใจสถานี เ รี ยนรู๎ ด๎ าน เนื้ อหาวิ ช าการน๎ อย 
(บรรยายอยํางเดียว) 

2) จัดสถานีเรียนรู๎ที่ให๎เกษตรกรได๎ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือจะ
ได๎มีความเข๎าใจมากขึ้น 

3) งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการสาธิต
และฝึกปฏิบัติในสถานีเรียนรู๎ตํางๆ ไมํเพียงพอ 

3) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
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8. ภาพกิจกรรม (บุรีรัมย์) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่27 ม.ีค. 62 

ณ ศูนย์เครือข่าย ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนคุณไพฑูรย์ วานิชศรี)  
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ปลุกทุเรียนมากท่ีสุด (ประมาณ 23,441 ไรํ) ประกอบกับ
สินค๎าหลักประจ าศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร คือ ทุเรียน ซึ่งในสภาพปัจจุบันเกษตรกรผู๎
ปลูกทุเรียนสํวนใหญํประสบปัญหาดังนี้ 

1.1) ปัญหาโรครากเนําโคนเนํา ซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญของทุเรียน เกษตรกรสํวนใหญํยังไมํสามารถควบคุมการ
ระบาดของโรคนี้ได๎ ท าให๎มีการใช๎สารเคมีในการป้องกันก าจัดในอัตราที่สูง  

1.2) ปัญหาการขาดแคลนน้ า ในปัจจุบันพ้ืนที่อ าเภอเขาสมิง มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้นและทุเรียนเป็นพืชที่มี
ความต๎องการใช๎น้ าสูง ท าให๎มีความต๎องการใช๎น้ าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่แหลํงน้ าต๎นทุนในพื้นที่มีจ ากัด เกษตรกรจึงต๎องให๎
น้ าให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3) ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีมีราคาสูง  เนื่องจากการท าสวนทุเรียนของเกษตรกรใน
อ าเภอเขาสมิง เป็นในรูปแบบเชิงการค๎าและทุเรียนก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ให๎ผลตอบแทนสูง ท าให๎เกษตรกรมีการใช๎
ปุ๋ยเคมีกันเป็นจ านวนมาก สํงผลตํอต๎นทุนการผลิตทุเรียนท าให๎เพ่ิมสูงขึ้น 

1.4) ปัญหาทุเรียนด๎อยคุณภาพ ที่มาจากการเก็บเกี่ยวทุเรียนในระยะเวลาที่ไมํเหมาะสม สํงผลตํอกลไกทาง
การตลาดของทุเรียนทั้งในตลาดตํางประเทศและในประเทศ 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 

  2.1) การใช๎สารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันก าจัดโรคในทุเรียน เพ่ือลดการใช๎สารเคมี ซึ่งในปัจจุบันสารชีวภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพสูงในการป้องกันและก าจัดเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเนําโคนเนํานั่นก็คือเชื้อราไตรโครเดอร์มา โดย
เกษตรกรเริ่มนิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย ซึ่งการใช๎สารชีวภณัฑ์จะท าให๎เกษตรกรมีการใช๎สารเคมีลดลง 

  2.2) การบริหารจัดการน้ าให๎เกิดประสิทธิภาพสูง หากเกษตรกรสามารถเรียนรู๎วิธีการให๎น้ ารูปแบบอื่น ภายใต๎
หลักการให๎น้ าตามหลักวิชาการ เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ า และควบคุมการใช๎แรงงาน และพลังงานในสวนทุเรียนได๎ 

2.3) ลดต๎นทุนการผลิตทุเรียน จากการวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิตของเกษตรกรใน อ าเภอเขาสมิง พบวํา 
เกษตรกรมีต๎นทนุการผลิตโดยเฉพาะคําปุ๋ยเคมีอยูํในระดับที่สูง ประกอบกับการใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางตํอเนื่องจะท าให๎
คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงไป จึงต๎องสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎ปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยเคมี โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุ
เหลือใช๎ในพื้นที่ เพื่อลดต๎นทุนและรักษาคุณภาพของดิน 

2.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชที่เน๎นการสํงออกไปยังตํางประเทศ ในการ
ผลิตทุเรียนของเกษตรกรจ าเป็นต๎องมีกระบวนการผลิตที่ได๎รับมาตรฐาน GAP เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ เหมาะสม
แกํการสํงออก 
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3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยระบุ เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

  3.1) การลดการใช๎สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยการใช๎สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มํา บิววาเรีย) ใน
การสาธิตการขยายเชื้อ น าเสนอการน าไปใช๎ผํานนิทรรศการแจกเอกสารวิชาการ พร๎อมแจกปัจจัยการผลิตให๎แกํ
เกษตรกร 

  3.2) การบริหารจัดการน้ า จากการใช๎เครื่อง Tensiometer  ในการดูความชื้น เพ่ือก าหนดปริมาณน้ าและ
ระยะเวลาการให๎น้ าแกํทุเรียน ประกอบกับการให๎น้ าผํานระบบ smartphone เพ่ือยํนระยะเวลาการให๎น้ าและแรงงาน 
 3.3) การลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยเคมี โดยการสาธิตการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุที่เหลือใช๎ การให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
พด. ในการท าน้ าหมักชีวภาพ พร๎อมแจกเอกสารวิชาการและปัจจัยการผลิต 

  3.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน ภายใต๎มาตรฐาน GAP และการเก็บเก่ียวตามหลักวิชาการลด
ปัญหาทุเรียนด๎อยคุณภาพ 

 

.
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4.ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ 
4.1 กิจกรรมหลัก  

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ใช๎สารชีวภัณฑ์  ก๎าวทันโรค 

 
 
 

ศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎าน
อารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

การสาธิตการขยายเชื้อ น าเสนอการ
น าไปใช๎ผํานนิทรรศการแจกเอกสาร
วิชาการ พร๎อมแจกปัจจัยการผลิตให๎แกํ
เกษตรกร 

เกษตรกรได๎รับความรู๎ในการใช๎สาร    
ชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกัน ก าจัดแมลง
ศัตรูพืช และลดต๎นทุนการผลิต 

2. Zero waste กับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

นายบัณฑิต กูลพฤกษี (ปราชญ์
ชาวบ๎าน) 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 

สาธิตการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุที่เหลือ
ใช๎ การให๎ความรู๎เกี่ยวกับ พด. ในการท า
น้ าหมักชีวภาพ พร๎อมแจกเอกสาร
วิชาการและปัจจัยการผลิต 

เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการใช๎
ปุ๋ยเคมี และเกษตรกรเรียนรู๎การท า
สวนทุเรียนที่ค านึงถึงสภาพแวดล๎อม 

3. การท าสวนทุเรียนพัฒนา        
รู๎คุณคําการใช๎น้ า 
 
 

- ประธาน YSF ตราด                           
(นายเฉลิมพล ทัศมากร) 
- บริษัทอิสเทิร์นอะกรีเทกซ์ จ ากัด 

การใช๎เครื่อง Tensiometer  ในการดู
ความชื้น เพ่ือก าหนดปริมาณน้ าและ
ระยะเวลาการให๎น้ าแกํทุเรียน ประกอบ
กับการให๎น้ าผํานระบบ smartphone 
เพ่ือยํนระยะเวลาการให๎น้ าและแรงงาน 

เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการใช๎
แรงงาน และการให๎น้ าทุเรียนอยําง
คุ๎มคํา 

4. ผลิตทุเรียนให๎ได๎มาตรฐาน 
พัฒนาการตลาดทุเรียนไทย 
 
 

กรมวิชาการ (ศวพ.จ.จันทบุรี)  มาตรฐาน GAP และการเก็บเกี่ยวตาม
หลักวิชาการลดปัญหาทุเรียนด๎อย
คุณภาพ 

เกษตรกรตระหนักถึงมาตรฐานการ
ผลิตทุเรียน 
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 4.2 กิจกรรมรอง 
  1) การเลี้ยงชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง  โดย ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทุบร ี
  2) การสํงออกทุเรียนไปตลาดตํางประเทศ โดย ส านักมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ 
  3) การรวมกลุํม เพ่ือสร๎างเครือขํายทางการตลาด โดย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
       4) ต๎นทุนการประกอบอาชีพ  โดย ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด 

4.3 กิจกรรมเสริม 
  1) การแสดง “หนอนกินโฟม” โดย บริษัท ซีพี เอฟ ตราด 
  2) ทํองเที่ยววิถีชุมชน โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเขาสมิง 
    2) การจ าหนํายสินค๎า ผลผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค๎าเกษตรจากทุกอ าเภอ 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) องค์ความรู๎ของศพก./ศูนย์เครือขํายของเกษตรกรต๎นแบบเจ๎าของศูนย์ ที่ผํานการทดสอบ ปฏิบัติในพ้ืนที่จริง
สามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํเกษตรกรในพ้ืนที่ได๎ 
 2) เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถานีเรียนรู๎ ที่ผํานการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ และการสรุป
บทเรียนในกระบวนการจัดงานวันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (field day) 
  3) เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผํานกระบวนการน าเสนอตามบทบาทหน๎าที่ของสํวนราชการตํางๆ เชื่อมโยงกับ
สถานีเรียนรู๎ 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
  พ้ืนที่จังหวัดตราด ในสํวนของรับผิดชอบอ าเภอ ที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะ บางกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ
หนํวยงานราชการอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องท าให๎เดินทางล าบาก 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรให๎ความสนใจกับเทคโนโลยีใหมํ 
หรือไมํมีการใช๎มากํอนในพ้ืนที่ 

1) เน๎นย้ ารูปแบบการจัดงานฯ ให๎มีการน าเทคโนโลยีใหมํๆ 
น าเสนอให๎กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ ถูกขับเคลื่อน
ผํานคณะกรรมการศพก.  

2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาพ้ืนที่ ควรมีการรํวมพิจารณา
สถานีเรียนรู๎ รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

3) การก าหนดจุดจัดงาน ในศูนย์เครือขําย ท าให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเกษตรกรมากขึ้น 

3) การเปลี่ยนจุดจัดงานฯท าให๎ เกษตรเป้าหมายเกิดความ
สนใจเข๎ารํวมงานฯ มากข้ึน 
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8. ภาพกิจกรรม (ตราด) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่25 เม.ย. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอภูกุมภวาป ีจังหวัดอุดรธาน ี
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

  ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  เลือก 
พืชหลัก คือ ข๎าว และเป็นศูนย์ที่มีระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ๕ รูปแบบ คือ เกษตรผสมผสาน,  เกษตรอินทรีย์, เกษตร
ธรรมชาติ, เกษตรทฤษฎีใหมํ และวนเกษตรหรือไรํนาสวนผสม และมีเทคโนโลยีเดํน ที่ตอบโจทย์การเพ่ิมผลผลิต  
ลดต๎นทุน เพิ่มคุณภาพ เพ่ิมมูลคํา ดังนี้ 

- ลดต๎นทุนการผลิตข๎าว  
- เพ่ิมผลผลิตข๎าว การผลิตพันธุ์ข๎าวพันธุ์ดีและแปรรูปข๎าว  
- ลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ย , การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
- การปลูกปอเทือง 
- การไถกลบตอซัง 
- การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ 
- การท าสารชีวภัณฑ์ 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
 การผลิตข๎าวโดยการลดต๎นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตข๎าว การบริหารจัดการผลิตและเชื่อมโยงตลาดและ
การบริหารจัดการองค์กรเกษตรให๎มีความเข๎มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได๎ การท าให๎ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค๎าเกษตร (ศพก.) ได๎รับการพัฒนาให๎มีความพร๎อมเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตรของชุมชน  การผลิตพันธุ์ข๎าว 
โดยใช๎หลัก ๓ ดี ได๎แกํ ดินดี น้ าดี และการดูแลรักษาที่ดี จนได๎ข๎าวพันธุ์ที่ดี 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
 3.1 ศาลาเรียนรู๎ฯ (ศพก.) และการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

   3.2 เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
   3.4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
  3.5 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
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4. กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 

 

ศาลาเรียนรู๎ ฯ (ศพก.)  และ
การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ครูบัญชีอาสาและนักวิชาการตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

ให๎ความรู๎ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน/
บัญชีฟาร์มเบื้องต๎น 

เกษตรกรสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของตนเองได๎ 

2 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เกษตรกรผู๎น า ศพก. และนักวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร 

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 

3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

 

เกษตรกรผู๎น า ศพก. และนักวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร 

การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ของดิน เกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได๎ 

4 ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) 

 

เกษตรกรผู๎น า ศพก. และนักวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร 

-การปรับปรุงบ ารุงดิน 

-การท าปุ๋ยชีวภาพ 

เกษตรกรสามารถน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 

5 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

 

เกษตรกรผู๎น า ศพก. และนักวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร 

-การปรับปรุงบ ารุงดิน 

-การท าปุ๋ยชีวภาพ 

เกษตรกรสามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ของตนเองได๎ 
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 4.2 กิจกรรมรอง 
   1). การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   2). การจัดนิทรรศการของสํวนราชการในอ าเภอกุมภวาปี 
   3). การจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู๎เครือขํายศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร  3 ศูนย์ 

4.3 กิจกรรมเสริม 
   1). การออกร๎านและจ าหนํายสนิค๎าของกลุํม สถาบันเกษตร/วสิาหกิจชุมชน / YSF /SF /อปท.และภาคเอกชน 
   2). การจัดแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของสถาบันการศึกษา/บริษัทเอกชน 
 

  5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1) เป็นการจัดงาน ณ ศพก. หลัก และเกิดการเรียนรู๎จากสถานที่จริง 
   2) มีการเตรยีมการจัดงาน และวางแผนการจดังานรวํมกันระหวํางหนวํยงาน คณะกรรมการ ศพก. และชุมชน  

ท าให๎การจัดงานมีความพร๎อม และความต๎องการเรียนรู๎เกิดจากความต๎องการของชุมชนโดยแท๎จริง  
  3) มีการบูรณาการการท างานรํวมกันรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  4) ได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานตํางๆ เข๎ารํวมการจัดงาน ท าให๎เกิดความนําสนใจ 

 5) ได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการบริหาร ศพก.ทุํงฝน และคณะกรรมการฯ มีความเข๎มแข็ง 
 6) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานลํวงหน๎า และมีเกษตรกรผู๎สนใจรํวมงานมากกวํา ๑๐๐ ราย 
 7) ได๎รับเกียรติจากนายสกนธ์ กรกฎ ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอทุํงฝน เป็นประธานในพิธีเปิด  

  และได๎รับความรํวมมือจากสํวนราชการในอ าเภอเพ่ือรํวมเป็นเกียรติในการจัดงาน 
  8) มีการจัดท าฐานเรยีนรู๎แบบหมุนเวียน และมีแผํนสีหมายเลขติดให๎กับเกษตรกรที่รับการเรยีนรู๎ในแตลํะฐาน 

9) ได๎รับความรํวมมือจากผู๎น าชุมชน และเกษตรกรรํวมจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และให๎ความอนุเคราะห์วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดงาน 

10) ได๎รับความรํวมมือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และให๎ความอนุเคราะห์ 
บุคลากรมาชํวยจัดงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดงาน 
 11) มีการขอความอนุเคราะห์น้ าพันธุ์ไม๎จากหนํวยงาน และได๎รับการอนุเคราะห์เพ่ือมาแจกจํายให๎แกํเกษตรกร  
ท าให๎เกษตรกรและผู๎รํวมงานให๎ความสนใจ 
 12) เกษตรกรได๎รับความรู๎และมีความตระหนักในการใช๎ประโยชน์จากน้ าอยํางรู๎คุณคํา 

13) มีการเตรียมการจัดงาน และวางแผนการจัดงานรํวมกันระหวํางหนวํยงาน คณะกรรมการ ศพก. และชุมชน  
 ท าให๎การจัดงานมีความพร๎อม และความต๎องการเรียนรู๎เกิดจากความต๎องการของชุมชนโดยแท๎จริง 

 14) เกษตรกรมีความตื่นตัวในการองค์ความรู๎ที่เหมาะสมในแตํละพ้ืนที่เพ่ือการผลิตในปีการเพาะปลูกให๎ 
และได๎เห็นตัวอยํางที่เป็นรูปธรรมและมีแนวความคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 15) ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรเป็นที่รู๎จักของเกษตรกรทั่วไปจะท าให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
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 6. ปัญหาอุปสรรค 
   6.1 เกษตรกรบางรายได๎ยังไมํเข๎าใจการด าเนินงานของ ศพก. 
   6.2 เกษตรกร ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์ใน ศพก.อยํางเต็มที่ 
   6.3 การบริหารจัดการเวลาไมํเป็นไปตามที่ก าหนด 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
1) ชํวงเวลาที่ด าเนินการ 
 

1) ควรก าหนดแผนการจัดงานในชํวงเวลาที่เหมาะสมกับ
ห๎วงเวลาการเพาะปลูก 

2) ฐานเรียนรู๎/ องค์ความรู๎ 
 
 

2) ควรจัดท าฐานเรียนรู๎ และองค์ความรู๎ตําง ๆ ตามตาม
ความต๎องการเรียนรู๎ของชุมชน และสามารถปรับใช๎ใน
แปลงของเกษตรกรได๎ 

3) หนํวยงานบูรณาการ 
 
 

3) หนํวยงานบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ควรให๎ความส าคัญ และความรํวมมือในการรํวมจัด
งานมากกวํานี้ ในการจัดนิทรรศการ หรือวิทยากรประจ า
ฐานเรียนรู๎ 

4) ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

4) ควรเพิ่มจากหนึ่งวันเป็นสัปดาห์แหํงการเรียนรู๎และ
ถํายทอด 

5) สถานที่จอดรถไมํเพียงพอ 5) จัดหาสถานที่จอดรถเพ่ิม จากบริเวณใกล๎เคียง 
6) เกษตรกรมาเกินเป้าหมาย 6) ขอรับการสนับสนุนจาก อปท. เพ่ิม 
7) หนํวยงานภาคีและคณะกรรมการศพก.มีภารกิจ
มาก ไมํมีเวลาเตรียมงาน ,จัดนิทรรศการ 

7) ควรมีคําตอบแทน หรืองบประมาณบางสํวนสนับสนุน 

8) เกษตรกรบางรายสามารถน าเทคโนโลยี และ
วิธีการทางการเกษตรไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่ แตํยังไมํสามารถแลกเปลี่ยน 
ระหวํางกลุํมได๎อยํางเต็มที่ 

8) เพ่ิมฐานการเรียนรู๎ การแลกเปลี่ยนระหวํางเกษตรกร 
และจัดให๎มีเวทีของผู๎น าด๎านการผลิต 

9) จ านวนฐานการเรียนรู๎ในการจัดงานวัน Field day 9) ฐานการเรียนรู๎ไมํควรมีมากจนเกินไป เพ่ือให๎เกษตรกร
ได๎เข๎าเรียนรู๎ครบทุกฐานการเรียนรู๎ ในเวลาที่เหมาะสม 

10) เกษตรกรเป้าหมาย 10) เกษตรกรเป้าหมายควรมีการคัดเลือกคนที่มีความ
สนใจ และอยากพัฒนาตนเอง 

11) สถานที่จัดงานฯ 11) ศพก.หลัก หรือ ศพก.เครือขํายที่จัดงาน ควรมีการ
เตรียมความพร๎อมของจุดสาธิต หรือแปลงสาธิต เพื่อให๎
ผู๎เข๎ารํวมงานเห็นของจริง และเกิดการเรียนรู๎ 

12) ภาคีเครือขําย 12) การจัดงานฯควรมีหนํวยงานภาคีเข๎ารํวมทั้งภาครัฐ
และเอกชน เนื่องจากผู๎เข๎ารํวมงานจะได๎รับความรู๎ที่
หลากหลาย เกิดประโยชน์แกํผู๎เข๎ารํวมงานฯ 
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8. ภาพกิจกรรม (อุดรธานี) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่2 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
ข้อมูลทั่วไป อ้าเภอปะเหลียนมีพ้ืนที่ท้าการเกษตร 240,154 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 9,056 ครัวเรือน              

โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพหลัก คือ สวนยางพารา จ้านวน 7394 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82 ของจ้านวน

ครัวเรือนเกษตรกร และมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราถึง 223,592 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93 ของพ้ืนที่ท้าการเกษตร  

ตาราง แสดงกิจกรรมการเกษตรที่ส้าคัญของอ้าเภอปะเหลียน 

ชนิดพืช 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่ยืนต้น 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

1. ยางพารา 7,394 223,592 175,196 
2. ปาล์มน้้ามัน 528 11,836 9,379 
3. ไม้ผล 389 1,001 874 
4. ข้าว 90 328 328 

 

สภาพปัญหา เกษตรกรกรส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพยางพารา เมื่อราคายางพาราตกต่้าท้าให้

กระทบความเป็นอยู่ของเกษตรกรอ้าเภอปะเหลียนโดยตรง ท้าให้มีความจ้าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ยางพารา มาเป็นประเด็นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของอ้าเภอ  ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 2.เป้าหมายในการพัฒนาสินค้ายางพารา 

  2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยมีเป้าหมายลดต๎นทุนกระผลิต อยํางน๎อยร๎อยละ 10 และ
เพ่ิมผลผลิต ร๎อยละ 10 

 3.การก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

 3.1 การกรีดยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม รูปแบบการด าเนินการ บรรยายให๎ความส าคัญของระบบกรีด
และการกรีดยางที่ถูกต๎อง ฝึกปฏิบัติสาธิตการกรีดยาง การลับมีดกรีดยาง เพ่ือชํวยเพิ่มผลผลิตยางพารา และลดต๎นทุน
ในการจ๎างลับมีดกรีดยาง  

  3.2 การจัดการปุ๋ยยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะ รูปแบบการด าเนินการ บรรยายส าคัญในการใช๎ปุ๋ยใน
ยางพารา  สูตรปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ห๎วงเวลา อัตราในการใช๎ และการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์  
(ใช๎ชุด Test Kit วิเคราะห์ดิน มก.) สาธิตการผลิตปุ๋ยใช๎เอง 
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  3.3 การป้องกันและก าจัดโรคที่ส าคัญของยางพารา รูปแบบการด าเนินการ บรรยายวิชาการโรคที่ส าคัญ
ของยางพารา โดยเฉพาะโรครากขาวยางพารา สาธิตการใช๎เชื้อไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและก าจัดโรคเส๎นด า และ
โรครากขาวในยางพารา 

3.4 การร่วมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตลาดยางพารา รูปแบบการด าเนินการ บรรยายให๎เห็นความส าคัญในการ
รวมกลุํม การจัดตั้งกลุํมแปลงใหญํยางพารา การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับราคายางแผํนรมควัน และชํองทาง
การตลาดของกลุํม 

  3.5 อาชีพเสริมรายได้ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงผึ้ง รูปแบบการด้าเนินการ บรรยายถึงจุดเด่นในอาชีพ

ทางเลือก แสดงให้ถึงความข้ันตอนการด้าเนินการโดยภาพรวม และสรุปต้นทุนในการผลิตและผลตอบแทนที่คาดว่าจะ

ได้รับ และแสดงตัวอย่างจริง พร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรซักถาม 
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4. กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี วิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การกรีดยางพาราที่ถูกต้อง

และเหมาะสม 
นายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เกษตรกรผู้น้า 
ศพก.หลัก  และ ส้านักงานการยาง
แห่งประเทศไทยอ้าเภอปะเหลียน 
 

-ระบบกรีด 
-การลับมีดกรีดยาง 
-วิธีการกรีดยางที่ถูกต้อง 
-การใช้สารเคมีเร่งน้้ายางก่อนโค่น 

เกษตรกรเห็นความส้าคัญในการกรีดยาง 
และลับมีดกรีดยางด้วยตนเองได้ ท้าให้ช่วย
เพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต 

2 การจัดการปุ๋ ยยางพาราที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

นางเมตตา  คงวิทยา ประธาน ศดปช.
อ้าเภอปะเหลียน   และส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอปะเหลียน 
 

- หลักในการใช้ปุ๋ย 
-สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับยางพารา
เปิดกรีดแล้ว 
-การผสมปุ๋ยใช้เอง 

เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกที่ ถูกเวลา ถูก
ปริมาณ ท้าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และลด
ต้นทุนการผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง 

3 การป้องกันและก้าจัดโรคที่
ส้าคัญของยางพารา 

นายสุวิทย์   สรร เ พ็ชร      กลุ่ ม
อารักขาพืช ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ตรัง 
 
 

-โรคที่ส้าคัญของยางพารา 
-ตัวอย่างและวิธีการใช้สารชีว
ภัณฑ์ 
-การผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง 

เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันก้าจัดโรคยางพารา ท้าให้ลดต้นทุน
การผลิต และลดความเสี่ ยงในการใช้
สารเคมี 

4 การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการ
ตลาดยางพารา 

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรอ้าเภอปะ
เหลียน  
(นายพรชัย ชั้นสกุล) 

การจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและ
ยกระดับราคายางแผ่นรมควัน 

เกษตรกรเห็นความส้ าคัญในการ เข้ า
รวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการผลิตและการตลาด
ยางพารา 

5 อาชีพเสริมรายได้ การเลี้ยง
แพะ และการเลี้ยงผึ้ง  

นายเสาขี ทับเที่ยง เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์เครือข่าย (การเลี้ยงแพะ) 
นางสุนิดา สุวรรณหงส์ เกษตรกร
ต้นแบบเครือข่าย (การเลี้ยงผึ้ง) 

-การเลี้ยงแพะเนื้อ 
-การท้าแปลงหญ้า 
-การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 
 

เกษตรกรสามารถน้าความรู้ไปเป็นอาชีพ
ทางเลือกหรืออาชีพเสริมรายได้ 



37 
 

  4.1 กิจกรรมการรอง บริการทางการเกษตรของหนํวยงาน 
มีการให๎บริการด๎านการเกษตรของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบคลินิกเกษตร  

เชํน คลินิกดินของสถานีพัฒนาที่ดินตรัง คลินิกพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง คลินิกปศุสัตว์ของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นต๎น 

4.2. กิจกรรมเสริม นิทรรศการและการออกร๎านจ าหนํายผลผลิตในพื้นที่ 
 1) นิทรรศการแสดงความส าเร็จของกลุํมเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได๎รับงบประมาณจากภาครัฐ  

2) การจ าหนํายผลผลิตการเกษตร จากกลุํม/สถาบันเกษตรกรในพื้นที่  
 3) การแสดงนิทรรศการและจ าหนํายปัจจัยการผลิต จากเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง 

  5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) เทคโนโลยีที่ถํายทอดต๎องตอบสนองความต๎องการหรืออยูํในความสนใจของเกษตรกร 
 2) ความรํวมมือหนํวยงานบูรณาการให๎การสนับสนุนจัดนิทรรศการถํายทอดความรู๎ในการจัดงาน 
 3) เครือขํายของ ศพก. และกลุํมเกษตรกรมีความเข๎มแข็ง พร๎อมรับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ 
 4) เครือขํายของ ศพก. และกลุํมเกษตรกรมีความเข๎มแข็ง   พร๎อมรับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ 
 5) กิจกรรมภายในงาน ต๎องมีความหลากหลายและนําสนใจ 
 6) การประชาสัมพันธ์การจัดงานให๎ทั่วถึง และเข๎าถึงกลุํมเป้าหมาย 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) ยังขาดเทคโนโลยีและวิชาการท่ีนําสนใจ 
 2) สถานที่จัดงานอยูํไกลจากชุมชนหรือการเดินทางของเกษตรกรต าบลอ่ืนๆมีระยะทางไกล 
 3) เกษตรกรที่ใช๎บริการสํวนใหญํเป็นเกษตรกรเดิมๆซึ่งอยูํในเครือขํายหรืออาสาสมัครตํางๆ 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) การเปลี่ยนจุดจัดงานในเครือขําย ท าให๎เกษตรกร
เกิดความสนใจ และตื่นตัวในการเข๎ารํวมงาน 
 

1) ความมีการปรับเปลี่ยนจุดด าเนินการ โดยเทคโนโลยีที่
ถํายทอดไมํต๎องหลายประเด็น แตํตรงความต๎องการของ
พ้ืนที่นั้นๆ 

2) ความมีการปรับเปลี่ยนจุดด าเนินการ โดย
เทคโนโลยีที่ถํายทอดไมํต๎องหลายประเด็น แตํตรง
ความต๎องการของพ้ืนที่นั้นๆ 
 

2) ควรด าเนินการแนวทางนี้ตํอไป 
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8. ภาพกิจกรรม (ตรัง) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่7 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

1.การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

 ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เลือกมันส าปะหลัง 
เนื่องจาก 

1.1  เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอ าเภอน้ ายืน 
1.2  ผลผลิตมันส าปะหลังคํอนข๎างต่ า 
1.3  เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
1.4  การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทางการเกษตร 
1.5  มีเกษตรกรต๎นแบบที่ผลิตมันส าปะหลัง 
1.6  การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมี เพื่อเพ่ิมผลผลิต และลดต๎นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
1.7  การผลิตและการใช๎สารชีวภณัฑ์ในการผลิตมันส าปะหลัง 
1.8  การปรับปรุงดินโดยการหวํานพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง โดยการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ควบคูํการใช๎ปุ๋ยเคมี 
2.2 ลดต๎นทุนการผลิต โดยการลดการใช๎สารเคมี 
2.3 การบริหารและการจัดการองค์เกษตรกรให๎เกิดความยั่งยืน 

 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
3.1 การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

1) การปลูกและการคัดเลือกพันธุ์ 
2) การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
3) การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
4) การเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง 

  3.2 การลดต๎นทุนการผลิต 
1) การผสมปุ๋ยตามสูตรที่พืชต๎องการ (ปุ๋ยสั่งตัด) 
2) การผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
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4.ก้าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การเพ่ิมผลผลิตมัน

ส าปะหลัง 
 
 
 

นายถนอม  โพพิลา การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลรักษา
ต๎นพันธุ์ 
และวิธีการปลูก 

ทราบถึงวิธีการคัดเลือกพันธุ์ การดูแล 
ต๎นพันธุ์ และวิธีการปลูกที่ถูกต๎อง 
เพ่ือลดปริมาณการใช๎ต๎นพันธุ์ 

2  การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
 
 

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด
อุบลราชธานี 

ความรู๎วิชาการเทคโนโลยีใหมํๆ ที่
น ามาใช๎ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

ทราบถึงวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน ให๎เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช เขํน การผลิตปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) 

3  การผลิตน้ าหมัก และปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 
 
 
 

นายไพศาล  นาคีรักษ์ สูตรน้ าหมัก และสูตรปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ที่ใช๎กับพืชชนิดตํางๆ  

ทราบถึงสูตรตํางๆ ของการผลิตน้ าหมักและปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ และประโยชน์ของการใช๎น้ าหมัก และปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

4  การผลิตและการใช๎สารชีว
ภัณฑ์ 
 

นางภัทราวดี เหลาศรี สาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ ทราบถึงวิธีการผลิตและการใช๎สาร    ชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

5  การผสมปุ๋ยสั่งตัด 
 
 
 

นายธีระศักดิ์  เหลาศรี สาธิตการผสมปุ๋ยสั่งตัด และ
บรรยายการเก็บตัวอยํางดินเพ่ือ 
สํงตรวจ 

ทราบถึงวิธีการเก็บตัวอยํางดินเพื่อการสํงตรวจ และวิธี
ผสมปุ๋ยสั่งตัดตามคําวิเคราะห์ของดิน 
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3.1 กิจกรรมรอง 
การจัดนิทรรศการและให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎แกํ 
 1) การใช๎น้ าอยํางมีคุณคํา โดย กรมชลประทาน 
 2) การเลี้ยงปลา  โดย กรมประมง 
 3) การเลี้ยงปศุสัตว์  โดย กรมปศุสัตว์ 
 4) เศรษฐกิจพอเพียง  โดย กรมสํงเสริมการเกษตร 

3.2 กิจกรรมเสริม 
1) การจัดนิทรรศการ การแปรรูปกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
2) การจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตร เชํน พืชผัก ไม๎ผลตํางๆ 
3) การจัดการแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของบริษัทเอกชน 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1) การวางแผน การเตรียมงานกํอนปฏิบัติจริง การแบํงงานรับผิดชอบที่ชัดเจน มีผู๎รับผิดชอบหลัก 

 2) เจ๎าหน๎าที่ มีการจัดท าแผน และทราบความต๎องการของเกษตรกร ในแตํละพ้ืนที่ เพ่ือถํายทอดเทคโนโลยี และจัด
กิจกรรมให๎เหมาะสมกับความต๎องการ 
 3) การให๎ความรํวมมือของหนํวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนํวยงานภาคีเครือขํายทั้งรัฐวิสาหกิจ  
เอกชน ในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการรํวมกัน 

  4) เกษตรกรมีต๎องการและมีความสนใจการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าว/มันส าปะหลัง 
  5) มีการสนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายในการด าเนินงานที่เหมาะสม 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
   1) สภาพอากาศท่ีร๎อนอบอ๎าว สํงผลให๎การก ากับ ดูแลเกษตรกรล าบาก   
   2) พ้ืนที่มีความจ ากัด ท าให๎การจัดสถานีเรียนรู๎ไมํสะดวกในการน าพาเกษตรกรเข๎าไปเรียนรู๎เทําท่ีควร  
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 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1.หนํวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หนํวยงานราชการอ่ืน บริษัทเอกชน เชํน สถานี
พัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 
ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เป็นต๎น มีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให๎แกํเกษตรกรที่เข๎า
รํวมงาน 

1.เกษตรกรได๎รับปัจจัยจากหนํวยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หนํวยงานราชการอ่ืน บริษัทเอกชน 
ท าให๎เกิดความตื่นตัวที่จะน าไปใช๎และตํอยอด 

2.สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม มีความสะดวกใน
การจัดสถานีเรียนรู๎ 

2.ท าให๎เกษตรกรที่เข๎าสถานีเรียนรู๎มีความคลํองตัวในการ
เปลี่ยนสถานีเรียนรู๎ 

3.เกษตรกรต๎นแบบมีความพร๎อมทั้งด๎านองค์ความรู๎
และประสบการณ์ 

3.สามารถถํายทอดความรู๎ให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมงานได๎ 

4.หนํวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หนํวยงานราชการอ่ืน บริษัทเอกชน มีการเตรียม
ความพร๎อมด๎านองค์ความรู๎วิชาการ พร๎อมอุปกรณ์
สาธิต 

4.ท าให๎เกษตรกรเกิดทักษะการแปรรูปข๎าวและได๎รับ
ความรู๎ด๎านวิชาการตํางๆ เชํน การปรับปรุงดิน การใช๎แหน
แดง การจัดตั้งกลุํม 

5.การสรุปผลหลังเกษตรกรศึกษาดูงาน 5.เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบในแตํละกลุํมต๎องน าเกษตรกรเข๎ามา
รวมกันอีกครั้งเพ่ือสรุปผลที่ได๎รับจากการศึกษาเรียนรู๎ใน
แตํละฐานเรียนรู๎  
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8. ภาพกิจกรรม (อุบลราชธานี) 
.00 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่14 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า  
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลือก 
“ข๎าว” เป็นสินค๎าหลักในการจัด Field day เนื่องจากอ าเภอนครหลวงมีข๎าวเป็นสินค๎าของแปลงใหญํ และมีพ้ืนที่
ปลูกข๎าวคิดเป็นร๎อยละ 96.66 ของพ้ืนที่การเกษตรของอ าเภอนครหลวง 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ผลิตข๎าวเพื่อการบริโภค 
2.2 เพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์จากข๎าว 

 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
3.1 การสํงเสริมให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ผลิตข๎าวเพื่อการบริโภค 

1) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
2) เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์ข๎าวเพื่อการบริโภค 
3) การจัดการศัตรูพืช 
4) ตลาดและชํองทางการจ าหนํายข๎าวเพื่อการบริโภค 

3.2 การเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์จากข๎าว 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว เชํน ขนมจีน สบูํ โลชัน 
 

4. กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
กิจกรรมหลัก  สถานีเรียนรู๎เพ่ือการถํายทอดความรู๎ให๎เกษตรกร จ านวน  5 สถานี ดังนี้  

สถานีเรียนรู๎ที่ 1   การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยเกษตรกร และเจ๎าหน๎าที่สถานีพัฒนาที่ดิน 
       พระนครศรีอยุธยา 

  สถานีเรียนรู๎ที่ 2   เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์ข๎าวเพ่ือการบริโภค โดยประธาน ศพก. และ เจ๎าหน๎าที่ 
         ศูนย์วิจัยข๎าวพระนครศรีอยุธยา 
  สถานีเรียนรู๎ที่ 3   การจัดการศัตรูพืช โดยเกษตรกรผู๎น า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอนครหลวง 
                                            และกลุํมอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  สถานีเรียนรู๎ที่ 4   ชํองทางการตลาด โดยเกษตรกรผู๎น า และเจ๎าหน๎าที่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
                                            พระนครศรีอยุธยา 
  สถานีเรียนรู๎ที่ ๕   การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว โดยเกษตรกร และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิจัยข๎าว 
                                           พระนครศรีอยุธยา 
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4. ก้าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 

4.1 กิจกรรมหลัก 
ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การปรับปรุงบ ารุงดิน น.ส. พิมลพรรณ ไทยนันทน์ 

นายสุวรรณ อบกลิ่น  
- การใช๎ปุ๋ยพืชสด 
- สาธิตการไถกลบ 
- การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ 
- การให๎ค าปรึกษาด๎านดิน 

ทราบถึงวิธีการและประโยชน์ของการบ ารุงดิน
โดยการใช๎ปุ๋ยพืชสดและการไถกลบปอเทือง 

2  เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์ข๎าวเพื่อ
บริโภค 

น.ส. สุทัศนีย์ วงส์ศุปไทย 
นายสมนึก บรรจงศิริ 

- พันธุ์ข๎าวที่เหมาะสมตํอการปลูก    
ในพ้ืนที่ 

- โรคข๎าวที่ส าคัญ 
- สาธิตการโยนกล๎า กข 77 
- นิทรรศการการลดต๎นทุน และรถตู๎โม

บายของศูนย์วิจัยข๎าวเคลื่อนที่  
- นิทรรศการพันธุ์ข๎าวเพื่อบริโภค 

ทราบถึงพันธุ์ข๎าวที่เหมาะสมตํอการปลูกในพื้นที่ 
ทนตํอโรงพืชและโรงแมลง 

3  การจัดการศัตรูพืช นายชลิต ชิงชัย  
กลุมํอารักขาพืช  
ส านักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

- การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
- ศัตรูข๎าวและการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

ทราบถึงชนิดของศัตรูข๎าว และวิธีการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

4  ชํองทางการตลาด นายสาธิต กลํอมสวัสดิ์ - การเชื่อมโยงระหวํางเกษตรกรและ
โรงสี 

- ชํองทางการจัดจ าหนํายและจุดรับซื้อ 
- วิธีการเปิดตลาด เชํน ตลาด online 

ทราบถึงความต๎องการของตลาด และชํองทาง
การจ าหนํายสินค๎า 

5  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข๎าว 

- น.ส.ชญาณิศา เปรมสุข - การท าขนมจีนเส๎นสด 
- การท าผลิตภัณฑ์จากข๎าว 

ทราบถึงวิธีกาแปรรูปข๎าวเป็นขนมจีน และ
เครื่องส าอาง เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 
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4.2  กิจกรรมรอง 
1. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. การจัดนิทรรศการของศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร 16 อ าเภอ 

4.3  กิจกรรมเสริม 
1. การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/YSF/SF 
2. การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว 
3. การจัดนิทรรศการของบริษัทเอกชนในพื้นที่ 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
   1) คณะกรรมการ ศพก. มีความเข๎มแข็ง และรํวมมือกันทางานจนลุลํวงไปด๎วยดี 
   2) ได๎รับความรํวมมืออยํางดีจากหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนํวยงานภาคี 
   3) เกษตรกรมีความสนใจใฝ่รู ๎ในการเข๎ามารับความรู๎ในแตํละฐาน เพราะสามารถน าไปในการทาการเกษตรของตนเองได๎ 
   4) หนํวยงานที่รํวมจัดงาน มีความรู๎และถํายทอดให๎เกษตรกรได๎ดี 
  5) เนื้อหาความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เกษตรกรสามรถนาไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
   1) เนื่องจากการจัดงานอยู่ในช่วงฤดูฝน การเตรียมสถานที่จึงต้องมีการวางแผนงานและเตรียมแผนงานสารองกรณี
 เกิดฝนตก พ้ืนที่บางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้ เช่น สถานที่จอดรถ 

  2) เกษตรกรบางส่วนอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูกโดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มต่า (ทุ่งรับน้า) และบางส่วนมี
กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตข๎าวเพื่อบริโภค 
 

1) ควรมีมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนการปลูกข๎าว 
เพ่ือบริโภค เพ่ือสร๎างแรงจูงใจ 

2) เกษตรกรขาดความม่ันใจในการจาหนํายข๎าวเพ่ือ
บริโภค 
 

2) ควรมีมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนการปลูกข๎าวเพื่อ
บริโภค เชํน ชํองทางการจาหนําย จุดรับซื้อข๎าว  
การประกันราคารับซื้อ เป็นต๎น 

3) เกษตรกรขาดความม่ันใจในเสถียรภาพด๎าน
รายได๎ ในการปลูกข๎าวเพ่ือบริโภค 

3) สํงเสริมการแปรรูปข๎าวเพ่ือเพ่ิมมูลคํา จัดหาตลาดใน
การจาหนํายสินค๎าให๎แกํเกษตรกร 
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 8. ภาพกิจกรรม (อยุธยา) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่15 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
 สินค๎าหลักในการจัด Field Day คือ ข้าว เนื่องจากเป็นสินค๎าท่ีสอดคล๎องกับแปลงใหญํในอ าเภอ 

กงไกรลาศ และมีปัญหาในพื้นที่ เชํน มีการปลูกข๎าวเชิงเดี่ยว เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี -น้ าตาล มีการใช๎
สารเคมีในปริมาณมาก ในเรื่องการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทางการเกษตร ได๎แกํ มีเกษตรกรต๎นแบบที่ผลิตข๎าวแบบลด
ต๎นทุนได๎ตามมาตรฐาน GAP การป้องกันก าจัดศ ตรูข๎าวโดยวิธีผสมผสานการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง การเลือกใช๎
พันธุ์ข๎าวที่เหมาะสมกับฤดูกาลและความความต๎องการของตลาด การรวมกลุํมเพ่ือขยายผลสูํระบบสํงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญํ 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวโดย เทคนิคการลดต๎นทุนเพ่ิมผลผลิต การปลูกพืชหลากหลายฤดู 

นาปรัง เพ่ิมมูลคําผลผลิต การป้องกันก าจัดศัตรูข๎าว และบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
-  3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าว (ฐานข๎อมูล การบรรยาย และมีตัวอยํางฝึกปฏิบัติ) 

1. การหมักฟางตอซังข๎าว และการเตรียมดิน 
2. การเลือกพันธุ์ข๎าว และอัตราการปลูก : ไรํ 
3. การให๎ปุ๋ย การให๎น้ าและการดูแลรักษา 

- 3.2 การป้องกันก าจัดศตรูข๎าวด๎วยวิธีผสมผสาน (ฐานข๎อมูล การบรรยาย และตัวอยํางสาร) 
1. การผลิตขยายและใช๎สารชีวภณัฑ์  
2. การใช๎สารเคมีก าจัดศตรูข๎าวอยํางปลอดภัยตามหลัก GAP  

- 3.3 การรวมกลุํมด าเนินงานของเครือขํายศพก. (การบรรยาย และตัวอยํางสินค๎าจ าหนําย) 
1. ศพก.เครือขําย ต.ป่าแฝก การรวมกลุํมเลี้ยงกบ ปลูกผัก ฯลฯ  
2. การรวมกลุํมเลี้ยงปลาหมอดงเดือย และปลูกมะเขือเทศราชินี (ศพก.เครือขํายต.ดงเดือย) การรวมกลุํม

แปรรูปผลผลิตทางเกษตร เชํน กล๎วย เผือก มันเทศ (ศพก.เครือขําย ต.หนองตูม 
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 4. ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1  กิจกรรมหลัก 
ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตข๎าว 
นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง การหมักฟางตอซังข๎าว การเตรียม

ดิน การเลือกพันธุ์ข๎าว อัตราการ
ปลูก : ไรํ การให๎ปุ๋ย การให๎น้ าและ
การดูแลรักษา 

เกษตรกรเข๎าใจเทคนิควิธีการลดต๎นทุนและเพ่ิมผลผลิต
ข๎าวแล๎วน าไปปฏิบัติในแปลงนาของตนเอง 

2  การป้องกนัก าจัดศตรูข๎าว
ด๎วยวิธีผสมผสาน 

กลุํมอารักขาพืช 
เกษตรจังหวัดสุโขทัย 

การใช๎สารเคมีก าจัดศตรูข๎าวอยําง
ปลอดภัยตามหลัก GAP 
การผลิตขยายและใช๎สารชีวภณัฑ์ 

เกษตรกรเข๎าใจวิธีการจัดการศัตรูพืชอยํางถูกวิธี แล๎ว
น าไปปฏิบัติในแปลงนาของตนเอง 

3  เกษตรทฤษฎีใหมํ นางสาวลพานันต์ ใบไม๎ การด าเนินกิจกรรมใน ศพก.ป่า
แฝก ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมํ 
เชํนการรวมกลุํมเลี้ยงกบในกระชัง 
ปลูกผักฯลฯ การเกษตรเชิง
ทํองเที่ยว และฟาร์มชุมชน 

เกษตรกรเข๎าใจในการจัดพ้ืนที่ท าการเกษตรแบบทฤษี
ใหมํ รวมกลุํมกันจนกลายเป็นฟาร์มชุมชน และน าไปสูํ
การเกษตรเชิงทํองเที่ยว 

4  ปลาหมอดงเดือย นายกิฎตินันท์  อัมพะวัน การด าเนินกิจกรรมของกลุํมแปลง
ใหญํปลาหมอดงเดือย และการ
ปลูกมะเขือเทศราชินี 

เกษตรกรเข๎าใจเทคนิคการเลี้ยงปลาหมอดงเดือยแบบ
แปลงใหญํ การปลูกมะเขือเทศราชินีและการตลาด 

5  การแปรรูป นางปราย  กลิ่นหอม  การด าเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร และความต๎องการ
ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกรเข๎าใจเรื่องวัตถุดิบที่ใช๎ในการแปรรูป เทคนิค
การแปรรูป และตลาดสิ้นค๎าแปรรูปทางการเกษตร 

 



50 
 

4.2 กิจกรรมรอง 
1) การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในท๎องถิ่น 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1) การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของเครือขําย ศพก. เชํน ข๎าวสาร และข๎าวกล๎อง จาก ศพก.หลัก  

ต.ไกรนอก, ขนมจีน จาก ศพก.เครือขําย ต.ป่าแฝก 
 2) การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํมเกษตรกร เชํน กลุํมเกษตรกรในโครงการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํ

เกษตรกรรายยํอย กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรต าบลป่าแฝก 
3) การจัดแสดงนวัตกรรมด๎านเกษตร ของบริษัทเอกชน 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1) การบูรณาการรํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขําย และคณะกรรมการ ศพก. โดยรํวมกันก าหนดแผนการจัดงาน 
  วันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (Field Day) ให๎สอดคล๎องกับชนิดสินค๎าและพ้ืนที่ 
  2) เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรและเกษตรกรต๎นแบบ ให๎ความส าคัญในการจัดงานวัน Field Day และเสียสละเวลา 
 สํวนตัวในการท างาน รวมถึงได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นอยํางดี 

 3) ผู๎น าชุมชน และหนํวยงานในพ้ืนที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให๎ความส าคัญรวมทั้งให๎การสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

 4) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน Field Day ให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบอยํางทั่วถึง 
 5) ปัจจัยการผลิตที่แจกจํายให๎เกษตรกร เป็นสิ่งดึงดูดใจเกษตรกรให๎อยูํรํวมงานจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 6) วิทยากรมีความรู๎ความสามารถจริง สามารถตอบข๎อซักถามและแก๎ไขปัญหาของเกษตรกรได๎ 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) สภาพอากาศในวันเตรียมงานและวันจัดงานไมํเอ้ืออ านวย เชํน อากาศร๎อนท าให๎เกษตรกรไมํคํอยมีสมาธิ,                
มีพายุฝน ท าให๎สภาพสถานที่จัดงานไมํสมบูรณ์ 

   2) สถานที่จอดรถไมํเพียงพอตํอเกษตรกรผู๎สนใจจ านวนมาก 
   3) สถานที่จอดรถอยูํไกลสถานที่จัดงาน 
   4) สถานที่จัดงานคับแคบ ท าให๎ในชํวงการเปลี่ยนสถานีเรียนรู๎คํอนข๎างวุํนวาย 
   5) เกษตรกรชอบเด็ดผลผลิตของเจ๎าของสถานที่ ท าให๎เกิดความเสียหาย 
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 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรที่มารํวมงานได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางกัน และระหวํางวิทยากร  

1. ควรมีการเชื่อมโยงเครือขํายให๎มากขึ้น 

2. เกษตรกรให๎ความสนใจในเนื้อหาที่น าเสนอใน
งานวันถํายทอดเทคโนโลยี  

2. ควรมีการติดตามผลการน าไปปฏิบัติจริงของเกษตรกร
ให๎เพ่ิมขึ้น 

3. เกษตรกรบางสํวนยังขาดแรงจูงใจในการรํวมงาน
วันถํายทอดเทคโนโลยีจนสิ้นสุดกระบวนการ 

3. ควรสร๎างแรงจูงใจให๎เกษตรกรอยูํจนครบกระบวนการ 
เชํน มีของแจกท่ีนําสนใจ 
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 8. ภาพกิจกรรม (สุโขทัย) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่15 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
 ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร เลือก ข๎าว เนื่องจาก 

1.1 สภาพพ้ืนฐานด๎านการเกษตร 
1) อ าเภอสามงํามมีเกษตรกร 7,300 ครัวเรือน เป็นเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว 6,542 ครัวเรือน 
2) อ าเภอสามงํามมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 180,838ไรํ  เป็นพื้นที่ปลูกข๎าว 150,855 ไรํ 

1.2 สภาพปัญหาในพื้นที่ 
1) การปลูกข๎าวของเกษตรกรมีต๎นทุนการผลิตสูง 
2) เกษตรกรใช๎เทคโนโลยีการผลิตข๎าวที่ไมํถูกต๎อง ท าให๎ประสบปัญหาด๎านโรค แมลง และคุณภาพผลผลิต 

1.3 การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทางการเกษตร 
1) มีเกษตรกรต๎นแบบที่ใช๎เทคโนโลยีการผลิตข๎าวที่ถูกต๎องเหมาะสม และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวคุณภาพดี เพ่ือกระจายในชุมชน 
3) การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข๎าว เพ่ือลดต๎นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
4) การรวมกลุํมเป็นเกษตรแปลงใหญํ เพ่ือบริหารจัดการรํวมกัน และเชื่อมโยงการตลาด 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าว โดยสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีที่ถูกต๎องเหมาะสม เพ่ือลดต๎นทุน เพิ่มคุณภาพ

ผลผลิต และสํงเสริมการบริหารจัดการในรูปกลุํม 
 

3. เทคโนโลยีเด่นในการจัด Field Day 
3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าว 

1) การเลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวคุณภาพดี และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2) การใช๎เทคโนโลยีการปลูก โดยการท านาหยอด และนาด า 
3) การจัดการศัตรูข๎าว โดยการใช๎สารชีวภัณฑ์ 
4) การจัดการดินและปุ๋ย  

3.2 การบริหารจัดการกระบวนการผลิตในรูปแบบแปลงใหญํ 
3.3 การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคํา 
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4. ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1  กิจกรรมหลัก 
ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 เมล็ดพันธุ์ข๎าว ศูนย์วิจัยข๎าวพิษณุโลก 1. การเลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวให๎

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
 

เกษตรกรสามารถเลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2  การปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข๎าว นายธวิช  เพชรพงศ์ 1. การใช๎เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
2. เทคโนโลยีการลดต๎นทุนการผลิตข๎าว 
 

เกษตรกรมีความเข๎าใจและให๎ความส าคัญ ในการใช๎
เทคโนโลยีการปลูก และอัตราเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่
เหมาะสม การเลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าว ท าให๎สามารถ
ลดต๎นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตข๎าวได๎ 

3  ละเว๎นการเผาฟาง สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 1. เทคโนโลยีการหมักฟาง และไถกลบ
ตอซัง 

เกษตรกรลดการเผาฟาง แตํน าเทคโนโลยีการหมัก 
และไถกลบไปปรับใช๎  

4  การจัดการศัตรูพืช นายมนตรี  ภักดีโต 
นางสายพิน  สุขเกษม 

1. โรคและแมลงศัตรูพืช 
2. การผลิตและการใช๎เชื้อราบิวเวอเรีย
(ราขาว) ไตรโครเดอมา(ราเขียว) และเม
ตาไรเซียม 
3.การผลิตและการใช๎ เชื้อแบคทีเรีย BT 
BS 
4. การผลิตและการใช๎ จุลินทรีย์
ธรรมชาติ  
5. การผลิตและการใช๎น้ าหมักชีวภาพ 
6.หม๎อกลั่นสมุนไพรไลํแมลง 
 

เกษตรกรทราบถึงการใช๎เทคโนโลยีที่ถูกต๎อง
เหมาะสม ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูข๎าว ที่มี
ประสิทธิภาพ และลดต๎นทุนการผลิตได๎ 
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ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5  การจัดการดินและปุ๋ย นายจิรพัฒนากร  โพธิ์ศรี 1. การเก็บตัวอยํางดิน 
2. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
3. การผสมปุ๋ยใช๎เอง 
4. การใช๎ปุ๋ยเคมี 
5. การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ 
6. การปรับปรุงดิน 

เกษตรกรทราบถึงการใช๎เทคโนโลยี ในการจัดการ
ดินและปุ๋ย ที่ชํวยลดต๎นทุน และเพ่ิมผลผลิต  

6  การเพ่ิมมูลคําผลผลิตข๎าว นายพีเมสปวิณธ์   บัว
จันทร์ 

 โรงสีแปรรูปข๎าว และการรวมกลุํม
ผู๎ผลิตข๎าว 

เกษตรกรทราบถึงการเพ่ิมมูลคําผลผลิตโดยการแปร
รูป และการบริหารจัดการรํวมกันในรูปกลุํม 

7 เกษตรกรทฤษฎีใหมํ นายประเสริฐ  บางแดง 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การท าเกษตรผสมผสาน 
3. การขยายพันธุ์พืช 
4. การปลูกผัก 
 

เกษตรกรน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการจัดการการผลิต
ของตนเอง ให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และท า
กิจกรรมเสริมในแปลง เพ่ือเพ่ิมรายได๎ 

8 บัญชีครัวเรือน น.ส.ธนพร บุญค า  การท าบัญชี รายรับ รายจําย และ
วางแผนการผลิต 

เกษตรกรสามารถบริหารจัดการต๎นทุนการผลิตของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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4.2  กิจกรรมรอง 
1) การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) การจัดแสดงผลงานกลุํมเครือขําย ประกอบด๎วย 
 2.1) กลุํมยํอยในชุมชน โครงการสร๎างทักษะและสํงเสริมอาชีพด๎านการเกษตร 
 2.2) กลุํมเกษตรแปลงใหญํ 
 2.3) กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร 
 2.4) กลุํมวิสาหกิจชุมชน 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1. การออกร๎านและจาหนํายสินค๎าของกลุํม สถาบันเกษตร/วิสาหกิจชุมชน / YSF /SF /อปท.
และภาคเอกชน 2. การจัดแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของสถาบันการศึกษา/บริษัทเอกชน  
3. งานรณรงค์การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
4.งานสํงเสริมการท านาแปลงใหญํ ของกรมการข๎าว 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) มีองค์ความรู๎ที่ประสบความส าเร็จ และใช๎ได๎จริงในพ้ืนที่อ าเภอสามงําม ท าให๎สามารถเป็นต๎นแบบ
ขยายผลไปสูํเกษตรกรได๎งําย 

  2) การขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีเครือขํายในพ้ืนที่ ที่หลากหลาย สามารถบูรณาการรํวมกันได๎  

 6. ปัญหาอุปสรรค 
  1) การบูรณาการในการจัดงานระหวํางหนํวยงานภาคี ยังขาดประสิทธิภาพ บางหนํวยงานมาเพ่ือเพียงแสดง
ผลงานของตนเองเทํานั้น ไมํได๎มีสํวนรํวมผลักดันให๎การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรให๎ความสนใจกับการแจกรางวัล  ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมที่มีการแจกรางวัล เพ่ือเป็น
การดึงดูดให๎เกษตรกรอยากมารํวมงาน 
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8. ภาพกิจกรรม (พิจิตร) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที่ 16 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (เกษตรแปลงใหญ่อ้อยบ้านใหม่หนองมะสังข์) อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี รํวมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกอ๎อย เนื่องจาก 
 1.1 สภาพปัญหาในพื้นที่  

  ต๎นทุนการผลิตอ๎อยสูง แตํราคาผลผลิตตกต่ า 
  ปัญหาการลักลอบเผาอ๎อย / ปัญหาฝนแล๎ง 
  การระบาดของแมลงศัตรูอ๎อย (จักจั่นอ๎อย และ หนอนกออ๎อย) 
  1.2 การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทางการเกษตร 
  มีเกษตรกรต๎นแบบที่ผลิตอ๎อยด๎วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดต๎นทุนการผลิต 
  การป้องกันก าจัดศัตรูอ๎อยโดยวิธีผสมผสาน 
  การรวมกลุํมเพ่ือขยายผลสูํระบบสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ๎อยโดย เพิ่มผลผลิต เพ่ิมมูลคําผลผลิต ป้องกันก าจัดศัตรูอ๎อย และการ

บริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
3.1 ลดต้นทุนการผลิตอ้อย 

1) การป้องกันก าจัดศัตรูอ๎อยโดยวิธีผสมผสาน 
2) การลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยเคมี 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
1) การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษาแปลงอ๎อย 
2) เทคโนโลยีการผลิตอ๎อยด๎วยระบบน้ าหยด 
3) การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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4.ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย  
    4.1 กิจกรรมหลัก  

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การ

ดูแลรักษาแปลงอ๎อย 
น.ส. อัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี - การคัดเลือกพันธุ์อ๎อย 

- วิธีการปลูกอ๎อยที่ถูกต๎อง 
- การดูแลรักษาแปลงอ๎อย 

ทราบถึงลักษณะทํอนพันธุ์อ๎อยที่ดี วิธีการ
ปลูกท่ีถูกต๎อง การดูแลรักษาแปลงอ๎อยอยําง
ถูกวิธี เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตตํอไรํสูง 

2 เทคโนโลยีการผลิตอ๎อยด๎วย
ระบบน้ าหยด 

นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ 
นายสุพัฒน์ พูนพาน 

- การใช๎เทคโนโลยีการผลิตอ๎อยด๎วยระบบน้ า
หยด 
- ต๎นทุน ข๎อดีและข๎อด๎อยของเทคโนโลยีการ
ผลิตอ๎อยด๎วยระบบน้ าหยด 

ทราบถึงเทคโนโลยีระบบน้ าหยดที่มาชํวยเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณผลผลิตอ๎อยตํอไรํ และ
ข๎อดี ข๎อด๎อย เพื่อใช๎เป็นข๎อเปรียบเทียบใน
การเลือกใช๎เทคโนโลยี 

3 การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและการใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

นางขวัญเรือน ค าพา 
นายวรพจน์ ทองรอด 
นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร 

- วิธีการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินในการ
ปลูกอ๎อย 
- การใช๎ปุ๋ยเคมีที่มีประสิทธิภาพในแปลงอ๎อย 

ทราบถึงวิธีการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
การใช๎ปุ๋ยเคมีให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต๎นทุน
การผลิตและได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตตํอไรํสูง 

4 การป้องกันก าจัดศัตรูอ๎อยโดย
วิธีผสมผสาน 

นายส ารวย แก๎วฉ่ า 
น.ส.นภสัวรรณ  กระจํางกุล 

- การป้องกันก าจัดศัตรูอ๎อยโดยวิธีผสมผสาน 
- การเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ เพื่อใช๎ป้องกัน
ก าจัดศัตรูอ๎อย 

ทราบถึงระบบนิเวศในแปลงอ๎อย ชนิดของ
ศัตรูอ๎อย และวิธีป้องกันก าจัดศัตรูอ๎อยโดยวิธี
ผสมผสาน และประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอดํานช๎าง 

5 การบริหารจัดการขององค์กร
เกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญํ 

น.ส.ล าใย กาฬภักด ี
น.ส.ศิรินทร์ กาฬภักดี 

- ความส าคัญของการรวมกลุํมเพ่ือความ
เข๎มแข็ง 
- ระบบสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ 

ทราบถึงความส าคัญของการรวมกลุํม
เกษตรกรและระบบสํงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญํ 
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4.2 กิจกรรมรอง 
มีการให๎บริการด๎านการเกษตรของหนํวยงานตํางๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
1) การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เชํน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit   
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน, นวัตกรรมระบบสวนครัวน้ าหยดเป็นการสาธิตการติดตั้งระบบน้ าหยด
แรงดันต่ า ของ ส.ป.ก 

2) นิทรรศการศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร 10 อ าเภอ 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1) การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/YSF/SF ฯลฯ2. การจัดแสดง

นวัตกรรมด๎านการเกษตรของสถาบันการศึกษา/บริษัทเอกชน  
2) การจัดแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของบริษัทเอกชน 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1) เกษตรกรผู๎น า คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอดํานช๎าง มีความเสียสละ มีองค์ความรู๎ และยังใฝ่เรียนรู๎ ยอมรับ

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมํๆ พร๎อมเผยแพรํความรู๎ให๎แกํผู๎อื่น 
  2) หนํวยงานภาคีท้ังภาครัฐ เอกชน และท๎องถิ่น ให๎ความรํวมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
  3) เกษตรกรผู๎เข๎ารับการเรียนรู๎พร๎อมเปิดใจยอมรับความรู๎ใหมํๆ และพร๎อมน าไปปรับใช๎ 
  4) การประชาสัมพันธ์การจัดงานเป็นไปอยํางทั่วถึง 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
  1) ชํวงเวลาในการจัดงานตรงกับชํวงเพาะปลูก ท าให๎เกษตรกรบางสํวนไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ 

 2) พ้ืนที่ในการด าเนินงานจ ากัด ท าให๎สถานีเรียนรู๎ตํางๆ อยูํติดกัน การใช๎เครื่องขยายเสียงในบางจุดท าไมํได๎ 
เนื่องจากรบกวนสถานีฯ อื่น วิทยากรต๎องตะโกนและเกษตรกรมีจ านวนมาก ท าให๎ไมํสามารถได๎ยินการบรรยายของ
วิทยากรได๎ทุกคน 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

   จ านวนเป้าหมายเกษตรกร 100 คน เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมนี้ เพราะท าให๎สามารถเข๎าถึงการ
เรียนรู๎เทคโนโลยีตํางๆ ได๎อยํางเต็มท่ี 
 

   ควรมีการจัดกิจกรรม Field Day อยํางตํอเนื่องทุกปี 
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 8. ภาพกิจกรรม (สุพรรณบุรี) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่22 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day  

  ข๎าว เป็นพืชหลักของอ าเภอเมืองพะเยา  เกษตรกรทั้งสิ้น 11,320 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 94,690 ไรํ 
มีแปลงใหญํต๎นแบบข๎าวหอมมะลิ 105 ภายใต๎ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร อ.เมือง
พะเยา ต.บ๎านตุํน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
เป้าหมายในการพัฒนาสินค๎า ข๎าว ตามหลักการสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ โดยขยายพื้นท่ีเป้าหมาย

ในแปลงใหญํข๎าว ปี 2561 ทั้งสิ้น 5 แปลงได๎แกํ แปลงใหญํข๎าวหมูํ 2 ต.บ๎านใหมํ แปลงใหญํข๎าว หมูํ 8 ต.บ๎าน
ใหมํ แปลงใหญํข๎าว ต.ทําวังทอง แปลงใหญํข๎าว ต.ทําวังทอง และแปลงใหญํข๎าว ต.แมํกา และมีเป้าหมายในการ
พัฒนา 5 ด๎าน คือ 1. ด๎านต๎นทุนการผลิต 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 3. พัฒนาคุณภาพ 4. การตลาด  
5. การบริหารจัดการ 

 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
  3.1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว   
  การลดต๎นทุนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดินกํอนการเพาะปลูก การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยเคมี (การผลิต 
แบบ GAP) การท าน้ าหมักและฮอร์โมนบ ารุงข๎าว การคัดเมล็ดพันธุ์เพ่ือเป็นการลดการใช๎เมล็ดพันธุ์ตํอไรํ การบรรยาย 
สาธิต ให๎เกษตรกรได๎เห็นและทดลองจากของจริง 

  3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
  การใช๎เครื่องจักรกลเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต จากการใช๎แรงงาน ตัง้แตํกระบวนการผลิต การดูแลรกัษา การเก็บเกี่ยว  

การบรรยาย สาธิต เครื่องจักรกล เครื่องหยอดข๎าวนาตาม เครื่องหยอดข๎าวแห๎ง รถด านา เพื่อเป็นทางเลือกให๎เหมาะ
กับสภาพการผลิตของเกษตรกร ให๎เกษตรกรได๎เห็นและทดลองจากของจริง 

  3.3 การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 การพัฒนาเกษตรกรให๎พัฒนาการผลิตเข๎าสูํมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ การสํงเสริมการรวมกลุํมเพ่ือ
ขอรับรองมาตรฐาน จูงใจให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต ถํายทอดวิธีการและข้ันตอนการขอการรับรอง 

 การบรรยาย การสาธิตการขยายสารชีวภัณฑ์ การใช๎สารอินทรีย์ในการก าจัดวัชพืช 
  3.4 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
   การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคํา การสีข๎าวจากเครื่องสีข๎าวขนาดเล็ก การถนอมและการแปรรูปผลผลิตเป็นข๎าวสาร

อัดสูญญากาศ การแปรรูปเป็น ขนมหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ      
  การบรรยาย การสาธิต การสีข๎าว การบรรจุสูญญากาศ การแปรรูปเป็นขนม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ      
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4. ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
 4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การลดต๎นทุนการผลิตข๎าว 

 
 
 

นายบาล บุญก้ า เกษตรกรต๎นแบบ 
ประธาน ศพก.จังหวัดพะเยา 
เจ๎าหน๎าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว 

การปรับปรุงบ ารุงดิน 
การท าน้ าหมักชีวภาพ 
การคัดเมล็ดพันธุ์ 

เกษตรกรมีต๎นทุนการผลิตที่ลดลงจากวิธีเดิมที่
เกษตรกรปฏิบัติ 

2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตข๎าว 
 
 
 

นายสวัสดิ์ ปานา ผู๎จัดการแปลงใหญํ 
ต าบลบ๎านตุํน ประธานแปลงใหญํ
จังหวัดพะเยา 
เจ๎าหน๎าที่กลุํมสํงเสริมและพัฒนา   
การผลิต 

การใช๎เครื่องจักรกลในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

เกษตรกรมีผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจาการใช๎เทคโนโลยี 
และมีการลดการใช๎แรงงาน ที่ขาดแคลน 

3  การผลิตสูํมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
 

นายสวาท พรรสินตระ ประธาน ศจช. 
นายปรีชา ใจบาล 
และเจ๎าหน๎าที่กลุํมอารักขาพืช 

การขยายและการใช๎สารชีว
ภัณฑ์ 
การขอการรับรองมาตรฐาน 

เกษตรกรมีการลดละเลิกการใช๎สารเคมีมีต๎นทุน
การผลิตที่ลดลง เกษตรกรสามารถขายผลผลิตที่
สูงขึ้นจากการ มีมาตรฐานสินค๎า 

4  การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคํา 
 
 

นางผัดแก๎ว นามเมือง 
เจ๎าหน๎าที่กลุํมสํงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร 

การสีข๎าว 
การบรรจุข๎าวสูญญาการ 
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

เกษตรกรมี่รายได๎ที่เพ่ิมข้ึนจากการผลิตที่เทําเดิม 
ตามแนวทางการท าน๎อยได๎มาก สํงเสริม
การตลาดน าการผลิต 
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 4.2 กิจกรรมรอง 
1) การสํงเสริมการปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกข๎าวโพดข๎าวเหนียว ซึ่งสามารถสร๎าง

รายได๎ให๎แกํเกษตรกร 
 2) นิทรรศการของหนํวยราชการกระทรวงเกษตรในจังหวัดพะเยา /ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เรื่องสินเชื่อส าหรับแปลงใหญํ หรือกลุํม องค์การภาคเกษตร การจัดแสดงของบริษัทห๎างร๎านด๎านอุปกรณ์
ตํอเนื่องด๎านการเกษตร เชํน รถแทรกเตอร์ รถด านา รถเก่ียว เครื่องสีข๎าว เป็นต๎น 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1) การสร๎างอาชีพเสริม จากการจักสาน โดยทรัพยาการที่มีอยูํ เพื่อสร๎างรายได๎ 
2) การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนที่ 
3) ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรรายยํอย ปี 2561 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  การถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผํานการน าเสนอในรูปแบบงาน Field Day อ าเภอเมือง
พะเยา น าเสนอเทคโนโลยีการลดต๎นทุนการผลิตรํวมกับการใช๎เครื่องมือใหมํๆ อยํางเชํน การใช๎เครื่องจักรกลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การใช๎อากาศยานไร๎คนขับ โดรนเพื่อการเกษตรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการระบบน้ า การท าการเกษตรแบบผสมผสานแบบคนรุํนใหมํ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) การใช๎
ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วย พด. การเลี้ยง เป็นต๎น 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
  สถานที่ ศพก.หลัก คํอนข๎างคับแคบ ประกอบกับชํวงฤดูการเพาะปลูก เป็นชํวงที่ฝนเริ่มตกท าให๎เป็นอุปสรรค  

ในการจัดงาน 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

   เกษตรกรสมาชิกศูนย์เครือขํายมีความสนใจและ
ให๎ความรํวมมือคํอนข๎างดี 
 

   ในการจัดครั้งตํอไป อาจขยายไปยัง ศพก.เครือขําย เพ่ือ
ขยายองค์ความรู๎ใหมํๆสูํพื้นที่อ่ืนๆ 
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 8. ภาพกิจกรรม (พะเยา) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่23 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอเมอืง จังหวดัชัยนาท 
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เลือกสินค๎า ข๎าว 
เนื่องจาก 

 1.1 สภาพพ้ืนที่ในต าบลทําชัยมีความเหมาะสมในการท านา (S1) 
 1.2 พ้ืนที่อยูํในเขตชลประทานทั้งหมด 

1.3 . เกษตรกรมีความรู๎ประสบการณ์และความช านาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่มีคุณภาพ สํงให๎กับศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข๎าวชัยนาท ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวนครสวรรค์และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวลพบุรี ดังนั้น จึงท าให๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวที่ผลิต 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลทําชยั และต าบลนางลือ (พ้ืนที่ติดกัน) เป็นแหลํงผลติเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่มีคุณภาพสํงจ าหนํายทั่วประเทศ 

1.4. การรํวมกลุํมข๎าวในรูปแบบนาแปลงใหญํ เพ่ือชํวยลดต๎นทุนการผลิตและมีความสามารถใช๎เครื่องมือ  
เครื่องจักรกลเกษตรมาชํวยในการผลิต เข๎าถึงเทคโนโลยีได๎มากข้ึน มีความสามารถในการจัดการผลิตและผลผลิต 
อยํางมืออาชีพ ท าให๎คุณภาพ (ข๎าว) ได๎มาตรฐานเทําเทียมกัน สามารถเข๎าถึงตลาดและมีอ านาจตํอรองทางการตลาดสูงขึ้น 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
2.1 ลดต๎นทุนการผลิต เชํน ลดอัตราการใช๎เมล็ดพันธุ์ ใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินลดการใช๎สารเคมี 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต 
2.3 พัฒนาและสร๎างโอกาสทางการตลาด 
2.4 การบริหารจัดการที่ดีทั้งด๎านการผลิตและการตลาด 

 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
3.1  ลดต๎นทุนการผลิต 
3.2 ใช๎สารชวีภัณฑ์แทนการใช๎สารเคมี 

 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวคุณภาพดี 
 3.4 ขั้นตอนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
 3.5. เศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีการผลิตข๎าว 

 



67 
 

4. ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 แปลงสาธิตการผลิตข๎าวคุณภาพดี นายบุญนาค  เกิดคล๎าย ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว

คุณภาพดี 
เกษตรกรได๎มีความรู๎เกี่ยวกับการท าแปลงพันธุ์และ
สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติในแปลงได๎ 

2 กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว
และการแปรรูปข๎าว 

นายวุฒิธรณ์  ก๎อนทอง กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 
- การลดความชื้น 
- การตรวจดูเมล็ดแดง 
- การเก็บเมล็ดพันธุ์ให๎มีคุณภาพ 

เกษตรกรที่เข๎าเรียนรู๎ได๎รับความรู๎ขั้นตอนการลด
ความชื้น การตรวจสอบเมล็ดแดง และการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข๎าว 

3 การลดต๎นทุนการผลิต นางจารุวรรณ มีสม - การปรับโครงสร๎างของดิน 
- การวิเคราะห์ดิน 
- การใช๎สารชีวภัณฑ์ 

- เพ่ือให๎ได๎ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
- เพ่ือเป็นการแก๎ไขปรับปรุงดินและการใช๎ปุ๋ยให๎
ถูกต๎องกับพืชที่ต๎องการปลูก 
- เพ่ือให๎เกษตรกรได๎มีทางเลือกในการลด       ละ 
เลี่ยง เลิกการใช๎สารเคมี 

4 การจัดท าบัญชีต๎นทุนอาชีพ นางสาวพรศิริ แจ๎งอุบล - การท าบัญชีรับจํายในการลงทุน
ท าการเกษตร 

เพ่ือให๎เกษตรกรมีความรู๎ความเข๎าใจและความส าคัญ
ของการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน 
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4.2  กิจกรรมรอง 
มีการให๎บริการด๎านการเกษตรของหนํวยงานตําง ๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข๎องดังนี้  
1). การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนวํยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนํวยงานอ่ืนๆ  
           - ระบบการให๎น้ าแบบในสวนไม๎ผล โดยศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพชรบุรี 
           - ความรู๎ด๎านสหกรณ์ โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
           - การน าวัสดุเหลือใช๎มาท าอาหารสัตว์ โดย ปศุสัตว์อ าเภอบ๎านลาด 
                    - การผลิตอาหารสัตว์เพ่ือลดต๎นทุน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
                    - การใช๎เทคโนโลยีในการให๎อาหารสัตว์น้ า โดยส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี  
               2. หนํวยบริการเคลื่อนที่ 
                    - หนํวยบริการพันธุ์สัตว์น้ า  โดยส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
1. การเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูข๎าวโดยใช๎กับดักแสงไฟ 

 2. การใช๎เชื้อสดไตรโคเดอร์มํา ในการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
 3. การปรับพื้นที่โดยใช๎เลเซอร์ 
4. สายพันธุ์ข๎าวนุํมทางเลือกใหมํของเกษตรกร 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
  การแสดงและจ าหนํายสินค๎าแปรรูปตํางๆ ของกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร กลุํมวิสาหกิจขุมชนและกลุํมเสริมสร๎าง
รายได๎ให๎แกํเกษตรกรรายยํอย ปี 2561 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
   1) การบูรณาการรํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขําย และคณะกรรมการ ศพก. โดยรํวมกันก าหนดแผนการจัดงาน     

วันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (Field Day) ให๎สอดคล๎องกับชนิดสินค๎าและพ้ืนที่ 
  2) เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรและเกษตรกรต๎นแบบ ให๎ความส าคัญในการจัดงานวัน Field Day อยํางจริงจัง และ
เสียสละเวลาสํวนตัวในการท างาน รวมถึงได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดเปน็อยํางดี 
   3) ผู๎น าชุมชน และหนํวยงานในพ้ืนที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมสํงเสริมการเกษตรกรมพัฒนา
ที่ดิน กรมการข๎าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ) และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให๎
ความส าคัญรวมทั้งให๎การสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
  4) ศพก. มีสถานที่ในการจัดสถานีเรียนรู๎งานวัน Field Day เป็นศาลาเรียนรู๎ที่เหมาะสม ภายในศาลาเป็นฐานเรียนรู๎
ตํางๆ ท าให๎การเรียนรู๎ชัดเจนและถูกต๎อง ตรงกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหาและความต๎องการของเกษตรกร เกษตรกรสามารถ
เรียนรู๎และน าไปปฏิบัติได๎จริง 

   5) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน Field Day ให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบอยํางทั่วถึง 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
   1) สถานีเรียนรู๎ยังไมํสมบูรณ์ เนื่องจากขาดป้ายองค์ความรู๎ วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

  2) สภาพอากาศในวันที่จัดงานคํอนข๎างร๎อน ฐานเรียนรู๎บางฐานอยูํในเต็นท์ ท าให๎เกษตรกรที่เข๎ารับความรู๎แตํละฐาน 
ไมํคํอยมีสมาธิที่จะรับฟังวิทยากรที่มาให๎ความรู๎มากนัก 

   3) สถานที่จอดรถไมํเพียงพอตํอเกษตรกรผู๎สนใจจ านวนมาก 
   4) ศพก.บางแหํง สถานที่ไมํเหมาะกับการจัดงาน เกิน 100 รายขึ้นไป 
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 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) จ านวนสถานีเรียนรู๎มีหลายสถานี เวลาเรียนรู๎แตํ
ละสถานีน๎อยเกินไป 

1) ลดจ านวนสถานีเรียนรู๎ และเพ่ิมเวลาเรียนรู๎ในแตํละ
สถานีให๎มากข้ึน 

2) เกษตรกรเข๎ารํวมงานจ านวนมาก ท าให๎ขาด
บรรยากาศในการเรียนรู๎ 

2) ควรจัดงานโดยให๎ผู๎ เข๎ารํวมงาน ไมํเกิน 100 ราย 
เพ่ือให๎มีบรรยากาศในการเรียนรู๎เพ่ิมข้ึน 

3) งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการสาธิต
และฝึกปฏิบัติในสถานีเรียนรู๎ตํางๆ ไมํเพียงพอ 

3) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
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 8. ภาพกิจกรรม (ชัยนาท) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่23 พ.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอพนสันิคม จังหวัดชลบุร ี
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
 ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เลือกข๎าว  
เนื่องจาก สภาพปัญหาในพื้นที่ มีดังนี ้
 1.1 ต๎นทุนการผลิตสูง 
 1.2 ผลผลิตไมํได๎คุณภาพ 
 1.3 การระบาดของศัตรูพืชและวัชพืช 
 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
การลดต๎นทุนการผลิตข๎าว 
 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
  3.1 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 1) การปลูกปอเทือง 
  2) การท าน้ าหมักชีวภาพและน้ าหมักจุลินทรีย์ 
 3) การหมักตอซัง 
  3.2 พันธุ์ข๎าว 
 1) การเก็บพันธ์ไว๎ท าเอง/การคัดเลือกพันธุ์ 
 2) อัตราการใช๎พันธุ์ข๎าว/วิธีการปลูกข๎าว 
  3.3 การใช๎ปุ๋ย 
 1) การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด/การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
 2) การท าปุ๋ยอินทรีย์และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ 
  3.4 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
 1) สารชีวภัณฑ์  
 2) น้ าส๎มควันไม๎ 
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4.ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การปลูกปอเทือง 

 
 

นายธานินทร์ หนูสุข 
หมอดินอาสา 

วิธีการปลูกปอเทืองในนาข๎าว (การ
เตรียมดิน, อัตราเมล็ดที่ใช๎ปลูก, 
การดูแลรักษา,การเก็บเกี่ยวและ
การใช๎ประโยชน์) 

ทราบถึงวิธีการปลูกปอเทืองในนาข๎าว เพ่ือปรับปรุง
บ ารุงดินในนาข๎าว และประโยชน์ของปอเทือง 

2  การท าน้ าหมักชีวภาพและ
น้ าหมักจุลินทรีย์ 
 

นายวีระพันธ์ จันทรนิภา 
ปราชญ์ ศพก. 

สูตรสํวนผสม, วิธีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพและน้ าหมักจุลินทรีย์,   
การใช๎ประโยชน์น้ าหมักชีวภาพ
และน้ าหมักจุลินทรีย์ 

ทราบถึงสูตรสํวนผสม, วิธีการท า และ การใช๎ประโยชน์
น้ าหมักชีวภาพและน้ าหมักจุลินทรีย์ 

3  การหมักตอซัง นายอนันต์ หาชิต 
ประธาน ศพก. 
 

ข๎อเสียของการเผาตอซัง, สํวนผสม
วิธีการหมัก และประโยชน์ของตอ
ซังข๎าว 

ทราบถึงข๎อเสียของการเผาตอซัง, สํวนผสม, วิธีการ
หมัก และประโยชน์ของตอซังข๎าว 

4  การเก็บพันธุ์ไว๎ท าเอง/การ
คัดเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
 

นายอัถชัย ทูลมณี 
เกษตรกรต๎นแบบ ศพก. 

หลักการในการการเก็บพันธุ์ไว๎ท า
เอง, การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์, การ
คัดเมล็ดพันธุ์ข๎าว 

ทราบถึงหลักการในการการเก็บพันธุ์ไว๎ท าเอง, การเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์, การคัดเมล็ดพันธุ์ข๎าว 

5  อัตราการใช๎พันธุ์ข๎าว/
วิธีการปลูก 
 

นายวัชระ ชลเลิศวรากร 
เกษตรกรต๎นแบบ ศพก. 

อัตราการใช๎พันธุ์ข๎าวที่เหมาะสม, 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข๎าว, การ
ปลูก, การดูแลรักษา และการเก็บ
เกี่ยวรวมถึงการเก็บรักษา 

ทราบถึงอัตราการใช๎พันธุ์ข๎าวที่เหมาะสม, การเตรียม
เมล็ดพันธุ์ข๎าว, การปลูก, การดูแลรักษา และการเก็บ
เกี่ยวรวมถึงการเก็บรักษา 

6  การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด/การใช๎ปุ๋ย
ตามคําวิเคราะห์ดิน 

นายสมภพ เจริญวุฒิวนพันธ์ 
ประธาน ศดปช. 

การเก็บตัวอยํางดินที่ถูกต๎อง, การ
วิเคราะห์ดิน, การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด/การ
ใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 

ทราบถึงการเก็บตัวอยํางดินที่ถูกต๎อง, การวิเคราะห์ดิน, 
การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด/การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
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ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7 การท าปุ๋ยอินทรีย์และ

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ 
นายท านนท์ แซํลี้ 
ประธานศูนย์เครือขําย 
ศพก. 

สูตรสํวนผสม, วิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์และการใช๎
ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ 

ทราบถึงสูตรสํวนผสม, วิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์
และการใช๎ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ 

8 สารชีวภัณฑ์ นางสาวอัมพร สุขวงศ์ 
เกษตรกรต๎นแบบ  
ศูนย์เครือขําย ศพก. 

การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชในนาข๎าวโดย
ใช๎สารชีวภัณฑ์ตํางๆ และวิธีการใช๎ประโยชน์จาก
สารชีวภัณฑ์  

การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชในนาข๎าว,  
วิธีการท าสารชีวภัณฑ์ตํางๆ และวิธีการใช๎
ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์ 

9 น้ าส๎มควันไม๎ นายอานนท์ ค าสี 
เกษตรกรต๎นแบบ ศพก. 

การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชในนาข๎าวโดย
ใช๎น้ าส๎มควันไม๎ และวิธีการใช๎ประโยชน์จากสาร
ชีวภัณฑ์ 

ทราบถึงการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชใน
นาโดยใช๎น้ าส๎มควันไม๎ และวิธีการใช๎ประโยชน์
จากสารชีวภัณฑ์ 
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4.2  กิจกรรมรอง 
1. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 หนํวยงาน 
2. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานอ่ืนๆ ได๎แกํ ฝ่ายสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหมํ ส านักงานสํงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1. การแสดงและจ าหนํวยสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/YSF/SF ฯลฯ 
2. การจัดการแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของบริษัท สยามคูโบต๎า คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
3. การจัดนิทรรศการของบริษัท โตโยต๎า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. การแขํงขัน/การเลํนเกมที่เกี่ยวกับการผลิตข๎าว 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
   1) คณะกรรมการ ศพก.และศูนย์เครือขําย/เจ๎าหน๎าที่ มีความทํุมเท รํวมกันวิเคราะห์พื้นที่ และชุมชน เพ่ือให๎ได๎

กิจกรรมตามความต๎องการและเหมาะสมกับเกษตรกร และรํวมกันวางแผนการจัดงาน, ประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ เพ่ือให๎
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

   2) หนํวยงานภาครัฐบาล, ภาคเอกชน, ผู๎น าชุมชน, ท๎องถิ่น ให๎ความรํวมมือและการสนับสนุนกิจกรรม 
   3) ประธาน ศพก. /คณะกรรมการ ศพก. และศูนย์เครือขําย /เกษตรกรผู๎น า /เกษตรกรต๎นแบบ/ปราชญ์ชาวบ๎าน มี

ความเสียสละ พร๎อมถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีให๎เกษตรกร และผู๎ที่สนใจ 
  4) เกษตรกรผู๎เข๎ารับการเรียนรู๎ ให๎ความสนใจ เปิดใจรับความรู๎ใหมํๆ และน าไปปรับใช๎ 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
  1) งบประมาณมีไมํเพียงพอในบางกิจกรรม เชํน อุปกรณ์สาธิตในสถานีเรียนรู๎ตํางๆ ฯลฯ พ้ืนที่ต๎องขอรับการ
สนับสนุนจากหนํวยงานเอกชน เพ่ือให๎กิจกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น 

   2) สภาพภูมอิากาศ 
 2.1) ฝนตกกํอนและระหวํางจัดงาน ท าให๎การเตรียมสถานที่เป็นไปได๎อยํางล าบากลําช๎า และการจัดงานไมํ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเกษตรกรบางสํวนไมํสามารถมารํวมงานได๎ 

  2.2) สภาพอากาศร๎อนจัด ท าให๎เกษตรกรบางสํวนไมํอยากเดินไปตามสถานีเรียนรู๎ที่จัดให๎ 
  3) เกษตรกรบางคนสนใจมารํวมงาน แตํไมํสามารถเดินทางมารํวมงานได๎เนื่องจากไมํมีพาหนะเดินทาง 
   4) บางอ าเภอระยะหํางระหวํางสถานีเรียนรู๎หํางกันเกินไป ท าให๎เกษตรกรที่มีอายุมากหรือมีปัญหาสุขภาพไมํสะดวก

ในการรํวมกิจกรรมของสถานี 
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 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

- 1) ปรับเปลี่ยนชํวงเวลาในการจัดงานไมํอยูํในชํวงฤดูฝน 
- 
 
 

2) สนับสนุนงบประมาณคําพาหนะในการเดินทางให๎
เกษตรกรผู๎สนใจมารํวมงาน และสนับสนุนในสํวนของ 
อุปกรณ์สาธิตตํางๆ 

- 
 
 

3) วางแผนผังจัดสถานีเรียนรู๎ให๎ไมํหํางกันมาก เพ่ือให๎
เกษตรกรอายุมาก มีปัญหาสุขภาพและจากปัญหาสภาพ
อากาศร๎อนจัด สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมของสถานีเรียนรู๎ได๎ 
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 8. ภาพกิจกรรม (ชลบุรี) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่20 ม.ิย. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
 

1.การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

 ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบ๎านลาด จังหวัดเพชรบุรี เลือก ข๎าว 
เนื่องจากมีสภาพปัญหาในพื้นที่ ดังนี้ 

 1) การปลูกข๎าวหลากหลายสายพันธุ์ 
 2)ขาดแรงงานภาคการเกษตร 
 3) ต๎นทุนปัจจัยการผลิตสูง 
 4) การใช๎สารเคม ี
 5) ราคาผลผลิตต่ า 
 6) ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 7) ขาดการบริหารจัดการน้ าอยํางรู๎คุณคํา 
 8) ปัญหาด๎านการตลาด 
 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าว โดย การใช๎เทคโนโลยีแทนการใช๎แรงงานคน การใช๎พันธุ์ข๎าวตามความ

ต๎องการของตลาด ลดต๎นทุนการผลิตข๎าว เพ่ิมผลผลิต เพิ่มมูลคําผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ป้องกันก าจัดศัตรูพืชข๎าว
โดยวิธีผสมผสาน และการบริหารจัดการน้ าอยํางรู๎คุณคํา 

3. เทคโนโลยีเด่นในการจัด Field Day 
 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

1) การปรับปรุงพันธุ์ข๎าว 
  2) การเตรียมดินโดยใช๎เป็ด 

3) การคัดเลือกพันธุ์ข๎าว การปลูก การดูแล และการจัดการระบบนิเวศน์ในนาข๎าว 
4) การดูแล และการจัดการระบบนิเวศน์ในนาข๎าว โดยการใช๎เป็ด 
5) การป้องกันก าจัดศัตรูข๎าวโดยวิธีผสมผสาน 
6) การจัดการน้ าแบบเปียกสลับแห๎งโดยใช๎เทคโนโลยี 
7) การน านวัตกรรมเกําผสมผสานกับเทคโนโลยีใหมํเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการผลติข๎าวครบวงจร 
8) การน านวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

3.2 การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว 
3.3 การผลิตข้าวแบบครบวงจร 
3.4 การเพิ่มรายได้โดยการปลูกพืชผสมผสาน 
3.5 เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 
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4. ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1  กิจกรรมหลัก 
ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การลดต้นทุนและการหยุดเผา

พื้นที่การเกษตร 
 - การผลิตและใช๎ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ 
การลดต๎นทุนการผลิตในนาข๎าว
และการหยุดเผาพ้ืนที่การเกษตร 

- นายสุเวต พรมมีเดช 
  พร๎อมด๎วยพัฒนาที่ดิน  
  จังหวัดเพชรบุรี 
 

- การผลิตและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์
จากวัสดุ 
  เหลือใช๎ทางการเกษตร 
 - การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 - การหยุดเผาพ้ืนที่การเกษตร 

- เกษตรกรสามารถใช๎สิ่งเหลือใช๎ทางการเกษตรเพ่ือ
ลดต๎นทุน 
  การใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลงได๎ เพ่ิมอินทรียวัตถุ  
และลดคําใช๎จํายด๎านปุ๋ยลงได๎ 
- หยุดการเผาพ้ืนที่การเกษตร 

  - การใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต๎นทุนการ 
ผลิตในนาข๎าว 

- นายถนอม ป้องสิน 
รํวมกับ สนง.กษจ. 
เพชรบุรี 

 - การใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต๎นทุน    
การผลิต (การผสมแมํปุ๋ยใช๎เอง/
การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด) 
 

- การตรวจวิเคราะห์ดิน 
- การใช๎ปุ๋ยตามความต๎องการธาตุอาหารของข๎าวและ
ลดคําใช๎จํายปุ๋ยเคมีลงโดยไมํจ าเป็นใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 - การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดย 
ชีวินทรีย์ 

- นายปราโมทย์ คลังแก๎ว  
รํวมกับสนง.กษจ.
เพชรบุรี 

- การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดย 
ชีวินทรีย์ 
- การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี 
ผสมผสาน 

- เกษตรกรรู๎วิธีการใช๎สารชีวินทรีย์ทดแทนสารเคมี
และรู๎วิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมสาน 
- มีความปลอดภัยชํวยให๎สุขภาพรํางกายแข็งแรง
ทดแทนการใช๎สารเคมีลงได๎ 

 - การใช๎ปุ๋ยชีวภาพ (พีจีพีอาร์ทู)  
และจุลินทรีย์สลายตอซัง 

- นางรักชนก มีเสียง 
 

- การใช๎ผลิตภัณฑ์ในนาข๎าว  
และสารชีวภัณฑ์พร๎อมการให๎
ธาตุอาหาร 

 - เกษตรกรมีความรู๎ในการใช๎ผลิตภัณฑ์เพ่ือชํวยเพิ่ม
รากข๎าวชํวยกระตุ๎นให๎พืชดูดแรํธาตุได๎ดียิ่งขึ้น ท า
ให๎ผลผลิตเพ่ิม และท าให๎ข๎าวไมํเมาตอซัง 

2 การเพิ่มผลผลิต 
- การบริหารจัดการน้ าและการใช๎
น้ าอยํางรู๎คุณคํา/ระบบการให๎น้ า 

- นายพัก สะอาดนัก  
  นายณัฐพล  อินพรม 
  นายพีรพัฒน์ มณีโชติ 

- สาธิตวิธีการให๎น้ าแบบน้ าหยด 
และเทคโนโลยีการให๎น้ าแบบ
เปียกสลับแห๎ง 

- เกษตรกรสามารถรู๎วิธีการใช๎น้ าอยํางประหยัด รู๎
วิธีการให๎น้ า แบบน้ าหยด และการใช๎เทคโนโลยีแบบ
เปียกสลับแห๎ง 

 - การเรียนรู๎โปรแกรมค านวณการ
ใช๎ ปุ๋ยแบบแมํนย าสูง/การตรวจ
วิเคราะห์เมล็ดดํางในข๎าว 
 
 

- นางสาวพิมพ์ใจ  มีตุ๎ม 
 

- การเรียนรู๎โปรแกรมค านวณ
การใช๎ปุ๋ยแบบแมํนย าสูง 

- เกษตรกรสามารถรู๎วิธีการใช๎ปุ๋ยมีความแมํนย าและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดจะได้รับ 
3. การพัฒนาคุณภาพข้าว 

 - การคัดเลือกพันธุ์ดีที่เหมาะสม 
   และการพัฒนาคุณภาพข๎าว 

- นายเสวก ทองค า 
  นายวิโรจน์ พันธ์นันท ์
รํวมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข๎าว จังหวัดราชบุรี 

 - การตรวจสอบและวิเคราะห์
เมล็ดพันธุ์ข๎าว 
 

- ท าให๎ทราบถึงการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีและวิเคราะห์
เมล็ดพันธุ์ข๎าวให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง   
- รู๎การสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎าของตนเอง 

4. การสร้างมูลค่าเพิ่ม - นางสาวล าเพย พลายบัว    
  นางสาวปราณี  
ศิลป์สมบูรณ์ 
  วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข๎าว   
  ชุมชนต าบลไรํมะขาม  

- การเพ่ิมมูลคําและแปรรูปใน
สินค๎าข๎าว ของศูนย์ ศพก.ให๎มี
ราคาและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ของสินค๎าให๎ตรงความ
ต๎องการของตลาด 

- เกษตรกรสามารถรวมกลุํมกันและสร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมให๎เป็นที่แพรํหลายตรงความ
ต๎องการของตลาดเพ่ือน าการผลิตได๎ 

5. ศาสตร์พระราชา 
  - เศรษฐกิจพอเพียง – เกษตร 
    ทฤษฎีใหมํ 
  - การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  - เกษตรต๎นแบบ/ปราชญ์
ชาวบ๎าน/Smart Farmer 

- นายสุริยะ ชูวงศ์ พร๎อม
ด๎วย สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี/
สภาเกษตร/ ตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

- การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมํ/เกษตรกร
ต๎นแบบ/ปราชญ์ชาวบ๎าน/Smart  
Farmer  
 

- เกษตรกรสามารถน าเอาวิธีคิดตามศาสตร์พระราชา
ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
- น าวิธีคิดจากเกษตรกรต๎นแบบประยุกต์ใช๎ให๎
เหมาะสมกับอาชีพของตนเองได๎ 

6. สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน  - นายบรรพต  มามาก     
ประธานศูนย์เรียนรู๎การ
เพ่ิม ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค๎า เกษตร 
(ศพก.) อ าเภอบ๎านลาด 

- บรรยายองค์ความรู๎ตามความ
ต๎องการของ ศพก.                                                                
- สรุปผลการเรียนรู๎รํวมกันหลัง
เข๎า สถานีที่ 1 - 5 โดยประธาน 
ศพก. 
 

- เกษตรกรสามารถน าเอาองค์ความรู๎ที่ได๎ศึกษาจาก
สถานีที่ 1 - 5 และของประธาน ศพก. ไปปรับ
ประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตรของ
ตนเองเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.2 กิจกรรมรอง 
1. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนํวยงานอ่ืนๆ  
 - ระบบการให๎น้ าแบบในสวนไม๎ผล โดยศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพชรบุรี 
 - ความรู๎ด๎านสหกรณ์ โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
 - การน าวัสดุเหลือใช๎มาท าอาหารสัตว์ โดย ปศุสัตว์อ าเภอบ๎านลาด 
 - การผลิตอาหารสัตว์เพ่ือลดต๎นทุน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
 - การใช๎เทคโนโลยีในการให๎อาหารสัตว์น้ า โดยส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี  
2. หนํวยบริการเคลื่อนที่ 
 - หนํวยบริการพันธุ์สัตว์น้ า  โดยส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
 1. การแสดงและจ าหนํายผลิตภัณฑ์สินค๎าแปรรูปข๎าววิสาหกิจชุมชนศูนย์ข๎าวชุมชนต าบลไรํมะขาม,        
กลุํมวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ 

2. การสาธิตการแปรรูปข๎าว (การท าน้ าข๎าวกล๎องงอก และไอศครีมข๎าวกล๎องงอก) 
โดย ศูนย์ข๎าวชุมชนต าบลไรํมะขาม พร๎อมด๎วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

  3. การจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรภาคเอกชน 
 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากไขํเค็มสูตรสมุนไพรตํางๆ โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบ๎านลาด 

5. เทคนิคการผลิตกล๎วยหอมทอง การสร๎างมูลคําเพ่ิมและผลิตภัณฑ์จากกล๎วยหอมทอง โดย สหกรณ์
การเกษตรบ๎านลาด  

6. การแสดงสินค๎าและจ าหนํายจากโครงการเสริมสร๎างรายได๎ 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) หนํวยงานภาคี ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ์และรํวมจัดนิทรรศการและสถานีถํายทอดความรู๎ 

  2) สถานีเรียนรู๎มีความเหมาะสมท าให๎การเรียนรู๎ ตรงกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหาและความต๎องการของเกษตรกร  
 3) เกษตรกรสามารถเรียนรู๎และน าไปปฏิบัติได๎จริง 

 4) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน Field Day ให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบอยํางทั่วถึง 
  5) เกษตรกรให๎ความรํวมมือด๎วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการไปมาของประธานเปิดงานหลายครั้ง ท าให๎ต๎องเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ๎งหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎อง เป็นอุปสรรคในการจัดท าหนังสือแจ๎งหนํวยที่เกี่ยวข๎อง สื่อมวลชนที่ต๎องท าขําวประชาสัมพันธ์ 

   2) สภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ได๎แกํ อากาศร๎อน ฝน  เป็นปัจจัยในการจัดงานกลางแจ๎ง จึงเป็นต๎นทุนในการ
ที่ต๎องจัดหาเต็นท์ในการจัดงานเพื่อลดความเสี่ยงฝนตก ส าหรับอากาศร๎อนจ าเป็นต๎องใช๎พัดลม แตํบางจุดไมํเอ้ือตํอการ
เชื่อมตํอกระแสไฟฟ้า   

   3) งบประมาณไมํเหมาะสมตํอการจัดงาน เนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีในการถํายทอดให๎เกษตรกรเรียนรู๎ 
เนื่องจากเทคโนโลยีเดิม ๆ เกษตรกรก็เคยเรียนรู๎มาบ๎างแล๎ว หากต๎องใช๎เทคโนโลยีที่เกษตรกรต๎องการในบางเทคโนโลยี
มีต๎นทุนในการจัดหามาสาธิต มีคําใช๎จําย การขนย๎ายเทคโนโลยี ได๎แกํ  เครื่องหยํอนกล๎าแบบปราณีตฯ  IoT เป็นต๎น  
การให๎เกษตรกรเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นควรให๎เกษตรกรได๎รับของแจกไปด๎วย เชํนพันธุ์ไม๎ เพื่อกระตุ๎นความสนใจของ
เกษตรกร 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) จ านวนสถานีเรียนรู๎อาจมีหลายสถานี เวลา
เรียนรู๎แตํละสถานีน๎อยไมํเพียงพอที่จะเรียนรู๎ได๎
ครบถ๎วน 

1) ลดจ านวนสถานีเรียนรู๎ เลือกเรื่องที่ส าคัญและตรงกับ
สภาพปัญหาความต๎องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ให๎มาก
ที่สุด 

2) เกษตรกรสนใจเรื่องราวและเทคโนโลยีใหมํๆ 2). เสนอหรือแนะน าเทคโนโลยีด๎านการเกษตรใหมํๆ  
หรือพืชเศรษฐกิจตัวใหมํที่นําสนใจ ให๎เกษตรกรได๎มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
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 8. ภาพกิจกรรม (เพชรบุรี) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่21 ม.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 
 ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เลือกข๎าว เนื่องจาก 
1.1 สภาพปัญหาในพื้นที่  

1) การปลํอยนาทิ้งร๎าง 
2) การระบาดของศัตรูข๎าว 
3) ต๎นทนการผลิตสูง  
4) ขาดแรงงาน 

1.2 การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทางการเกษตร 
1) มีเกษตรกรต๎นแบบที่รํวมกับสมาชิกท าข๎าวอินทรีย์ 
2) การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
3) การท าเกษตรทฤษฎีใหมํ และเกษตรผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 
4) การใช๎พันธ์ข๎าวที่ดีมีคุณภาพ และเป็นที่ต๎องการของตลาด  
5) การรวมกลุํมและขยายผลในรูปแบบแปลงใหญํ 

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับโดยการลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม การบริหารจัดการ

ผลิตและเชื่อมโยงการตลาด พร้อมทั้งการบริหารจัดการองค์กรเกษตรให้เข้มแข็ง 
 

      3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

  1) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข๎าว การปลูก การดูแลรักษา 
  2) การผลิตและใช๎สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูข๎าว 
  3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
  4) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
  5) ระบบสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ 

 3.2 การลดต้นทุน 
  1) การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ 
  2) การผลิตปุ๋ยใช๎เอง 
  3) การใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน 

 3.3 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (ข้าวสารบรรจุถุง 1 กก. 5 กก.) 

                    การผลิตข๎าวอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน เพิ่มรายได๎ 
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4. ก้าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก

และการดูแลรักษา 
นางสาวนริศรา แล๎วด๎วยบุญ 
นายอภิสิทธ์ มุกดารัตน์ 
เกษตรกรผู๎น า ศพก. 
 

- การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
- การเก็บและดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
- การปลูกและดูแลรักษานาข๎าว 

ทราบลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่ดี การจัดเก็บ
และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธี ตลอดจนการ
ปลูก การดูแลรักษา เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตข๎าวที่มี
คุณภาพ และปริมาณผลผลิตที่เหมาะสม 

2  การปรับปรุงบ ารุงดินและ
การใช๎ปุ๋ย   
 
 

นางสาวสิริพร อินทกาญจน์ 
เกษตรกรผู๎น า ศพก. จนท.
สถานีพัฒนาที่ดิน 
 

- การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ 
- การตรวจวิเคราะห์ดิน 
- การปลูกพืชบ ารุงดินหลังฤดูท านา 
- การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

ทราบถึงความส าคัญในการตรวจวิเคราะห์ดิน 
เพ่ือสามารถใช๎ปุ๋ยได๎เหมาะสมกับความต๎องการ
ของพืช การบ ารุงดินให๎มีความสมบูรณ์ และการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช๎เองเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต 

3  การผลิตและใช๎สารชีวภัณฑ์
ป้องกันก าจัดศัตรูข๎าว 
 
 

นางสาวไซนะ สาอิ 
เกษตรกรผู๎น า ศพก.,ศจช. 

- ศัตรูข๎าว และการป้องกันก าจัดศัตรูข๎าว 
- การผลิตสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคร
เดอร์มา เชื้อราบิววาเรีย เพ่ือใช๎ในนาข๎าว 

ทราบถึงชนิดของศัตรูข๎าวและวิธีการป้องกัน
ก าจัด สามารถผลิตและใช๎สารชีวภัณฑ์เพ่ือ
ป้องกันก าจัดศัตรูข๎าว  และรู๎จักและใช๎ประโยชน์
จาก ศจช.ในพ้ืนที่ 

4  เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตร
ผสมผสาน  
 

นายมงคล สังข์สร  
เกษตรกรผู๎น า ศพก. 

- เกษตรทฤษฎีใหมํ 
- เกษตรผสมผสาน 
- อาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎ 

ทราบถึงเกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรผสมผสาน 
การท าเกษตรแบบลดความเสี่ยง การมีรายได๎
หลายชํองทาง 

5  การแปรรูปและเพ่ิมมูลคํา
ผลผลิตสูํตลาด เกษตรกร
ผู๎น า ศพก. 

นางวรรณดี ทองเกลี้ยง  
เกษตรกรผู๎น า ศพก. 

- การแปรรูปข๎าวสารเพื่อจ าหนํายเพิ่ม
มูลคํา 

ทราบและสามารถแปรูปข๎าวสารเพื่อจ าหนําย 
เข๎าใจและรู๎วิธีการเข๎าถึงตลาด และความ
ต๎องการของผู๎บริโภค  

6  การใช๎รถปักด าข๎าว เพื่อลด
ต๎นทุน 

นายอารอฟัต มะแอ 
เกษตรกรผู๎น า ศพก. 

- การใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตข๎าว การลด
ต๎นทุนเมล็ดพันธุ์และแรงงานในการด านา 
 

ทราบถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมํ และ
สามารถเปรียบเทียบผลดี ผลเสียของการใช๎
เทคโนโลยี  
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4.2 กิจกรรมรอง 
1. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. การจัดแสดงผลงานสํงเสริมการเกษตรเดํนของ จังหวัดปัตตานี 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
1. การแสดงและจ าหนํายสินค๎าของกลุํม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/อื่นๆ 

  2. การแขํงขันด านา  
  3. การสาธิตการใช๎รถด านา และไถกลบปอเทือง 

4. การจัดแสดงนวัตกรรมด๎านการเกษตรของบริษัทเอกชน 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1) การประชุมเพ่ือเตรียมงาน การน าประเด็นที่บกพรํองจากการจัดงานในปีที่แล๎วมาหาทางแก๎ไขรํวมกัน และ

เตรียมการเพ่ือไมํให๎ปัญหานั้นเกินขึ้นอีก 
  2) การแบํงงานและมอบหมายหน๎าที่แกํเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ โดยในการจัดงาน          ต๎องมี

การประชุมเพ่ือมอบหมายหน๎าที่แกํเจ๎าหน๎าที่ตามความรู๎ความสามารถ โดยแบํงหน๎าที่เป็นฝ่ายตําง ๆ และด๎วยความ
รํวมแรงรํวมใจจึงท าให๎งานออกมาส าเร็จตามที่มํุงหวังไว๎ 

  3) การบูรณาการรํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขําย และคณะกรรมการ ศพก.  โดยรํวมกันก าหนดแผนการจัดงานวัน
ถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ (Field Day) ให๎สอดคล๎องกับชนิดสินค๎าและพ้ืนที่ 

  4) เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรและเกษตรกรต๎นแบบ ให๎ความส าคัญในการจัดงานวัน Field Day อยํางจริงจัง และ
เสียสละเวลาสํวนตัวในการท างาน รวมถึงได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นอยํางดี  
 5) ผู๎น าชุมชน และหนํวยงานในพ้ืนที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมสํงเสริมการเกษตรกรมพัฒนา
ที่ดิน กรมการข๎าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ) และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให๎
ความส าคัญรวมทั้งให๎การสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
 6) ศพก. มีสถานที่ในการจัดสถานีเรียนรู๎งานวัน Field Day เป็นสถานีเรียนรู๎ที่เกษตรกรต๎นแบบได๎ท าจริงและ
ประสบผลส าเร็จ จึงน ามาถํายทอดให๎แกํเกษตรกรคนอ่ืนๆ ได๎น ากลับไปประยุกต์ใช๎  

 7) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน Field Day ให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบอยํางทั่วถึง 
 8) เป็นแหลํงองค์ความรู๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรแปลงใหญํ ตลอดจนเป็นที่บํมเพาะเกษตรกร
ที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิกแปลงใหญํ 

  9) เป้าหมายและแผนการจัดงานรวมทั้งฐานเรียนรู๎ตํางๆมีความชัดเจน และเกษตรกรสามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติได๎จริง 
  10) เกษตรกรได๎รับความรู๎ทางวิชาการ 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
   1) สถานีเรียนรู๎ยังไมํสมบูรณ์ เนื่องจากขาดป้ายองค์ความรู๎ วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

  2) สภาพอากาศในวันที่จัดงานคํอนข๎างร๎อน ฐานเรียนรู๎บางฐานอยูํในเต็นท์ ท าให๎เกษตรกรที่เข๎ารับความรู๎แตํละฐาน 
ไมํคํอยมีสมาธิที่จะรับฟังวิทยากรที่มาให๎ความรู๎มากนัก   

   3) สถานที่จอดรถไมํเพียงพอตํอเกษตรกรผู๎สนใจจ านวนมาก 
   4) ความตรงตํอเวลาของเกษตรกร 
   5) สถานที่จัดงานบางจุดไมํมีไฟฟ้าต๎องใช๎เครื่องปั่นไฟ 



86 
 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) จ านวนสถานีเรียนรู๎มีหลายสถานี เวลาเรียนรู๎แตํ
ละสถานีน๎อยเกินไป 

1) ลดจ านวนสถานีเรียนรู๎ และเพ่ิมเวลาเรียนรู๎ในแตํละ
สถานีให๎มากข้ึน 

2) เกษตรกรที่เข๎ารับการถํายทอดเทคโนโลยีมีความ
สนใจสถานีเรียนรู๎ด๎านเนื้อหาวิชาการน๎อย (บรรยาย
อยํางเดียว) 

2) จัดสถานีเรียนรู๎ที่ให๎เกษตรกรได๎ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือจะ
ได๎มีความเข๎าใจมากขึ้น 

3) งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการสาธิต
และฝึกปฏิบัติในสถานีเรียนรู๎ตํางๆ ไมํเพียงพอ 

3) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

4) บางสถานีเรียนรู๎ไมํมีการสาธิตวิธีการปฏิบัติจริง 4) ควรมีการสาธิตและให๎เกษตรกรได๎ทดลองท าจริงใน
ทุกๆสถานี 

5) ที่ตั้งสถานีเรียนรู๎แตํละสถานีหํางกันมากเกินไป 
ท าให๎ไมํได๎ยินเสียงสัญญาณเปลี่ยนฐาน 

5) ก าหนดที่ตั้งสถานีให๎มีความเหมาะสม เลือกใช๎เครื่อง
เสียงที่มีคุณภาพ หรือประยุกต์ใช๎วิทยุสื่อสารทดแทน 

6) สถานที่เปิดงานจุดเปิดของผู๎บริหารกระทรวงฯ
คํอนข๎างคับแคบ ท าให๎การ   ให๎บริการไมํสะดวก
เทําท่ีควร 

6) ต๎องพิจารณาเลือกจุดสถานที่ให๎ครอบคลุมในทุกๆ
ประเด็นมากกวํานี้ 

7) เกษตรกรบางหมูํบ๎านไมํได๎เข๎ารํวม 7) ประชาสัมพันธ์ให๎ทั่วถึง 
8) การดึงความสนใจโดยการมีของรางวัลหรือ
ของขวัญ 

8) อาจการมีลุ๎นรับของรางวัลหรือการสนับสนุนของรางวัล
จากหนํวยงานตําง ๆ เพ่ือสร๎างความประทับใจและอยาก
กลับมารํวมงานในปีตํอ ๆ ไป 

9) การออกร๎านจ าหนํายสินค๎าสร๎างความคึกคัก
ให๎แกํเกษตรกรที่มารํวมงาน 

9) ควรให๎มีการจ าหนํายสินค๎าจากกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร๎าง
บรรยากาศภายในงานให๎คึกคักขึ้นในทุกครั้งที่จัดงาน   

10) สถานศึกษาใกล๎เคียงให๎ความสนใจและน า
นักเรียนเข๎ารํวมเรียนรู๎ 
 
 

10) ประสานหนํวยงานสถานศึกษาและอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู๎ และรํวมบริหารจัดการอาหาร
กลางวัน/เครื่องดื่มให๎สถานศึกษาจัดการงบประมาณใน
สํวนดังกลําว 

11) เกษตรกรสนใจในการเรียนรู๎ตามหัวเรื่องในแตํ
ละสถานี  มีข๎อซักถาม ท าให๎เวลาในการเรียนรู๎แตํ
ละสถานีไมํเพียงพอ  

11) ปรับแผนการเรียนรู๎โดยการเพ่ิมเวลาในแตํละสถานี 
และจัดเตรียมเอกสารแจงรายละเอียดพร๎อมชํองทางติดตํอ
วิทยากร เพ่ือสามารถสอบถามเพ่ิมเติมภายหลังได๎    

12) เครือขําย/หนํวยงานตํางๆ อยากให๎ปรับจากซ๎ุม
นิทรรศการและจุดบริการ เป็นสถานีเรียนรู๎ด๎วย   

12) ประสานท าความเข๎าใจหนํวยงานตํางๆ ในจุดเน๎น
กิจกรรมหลักของพืชที่ท าการถํายทอดความรู๎ หากนิทรรส
การ หรือจุดบริการสอดคล๎องอาจเพ่ิมเป็นสถานีเรียนรู๎ใน
การจัดงานครั้งตํอไปได๎    
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 8. ภาพกิจกรรม (ปัตตานี) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่21 ม.ิย. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 

1. การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกการท า
เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก 
 1.1 สภาพปัญหาในพื้นที่ 

 1) สภาวะราคาพืชเศรษฐกิจ คือยางพารา และปาล์มน้ ามันราคาตกต่ า 
 2) รายได๎เกษตรกรลดลง การท าเกษตรแบบผสมผสานชํวยเพิ่มรายได๎ ลดรายจํายในภาคครัวเรือน 
 3) ต๎นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจสูง จากปุ๋ยเคมี เคมีภัณฑ์ 

 1.2 การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการเกษตร 
 1) มีเกษตรกรต๎นแบบ และแปลงต๎นแบบการท าเกษตรผสมผสาน/การปลูกพืชรํวมในสวนยางพารา   
 2) เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 

 3) เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการผลิต โดยการผลิตปุ๋ยใช๎เองทั้งเคมี อินทรีย์ ใช๎สารชีวภณัฑ์ในการป้องกันก าจัด
โรคที่ปลอดภัย  

 4) มีการรวมกลุํมเพ่ือรวบรวมจ าหนําย แปรรูปผลผลิตเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
 

2. เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอาชีพเสริมเพ่ิม

รายได๎ และเกิดการรํวมกลุํมเกษตรกรที่มั่นคงและยั่งยืน 
 

3. ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
 3.1 การท าการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 การท าเกษตรแบบแปลงใหญํ 
 3.3 การจัดการดินปุ๋ยและการป้องกันก าจัดโรค 
 3.4 การทํองเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรม 
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4. ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การท าการเกษตรผสมผสาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- นายโกศล สุขเกษม 
- ผู๎แทน ศพก.เครือขําย 
- ผู๎แทน ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ผู๎แทน ประมงอ าเภอ 
  

- การปลูกพืชรํวมในสวนยางพารา 
- การเพาะเห็ดและพืชผักเพ่ือเสริม
รายได๎ 
- การท าปศุสัตว์เพ่ือเสริมรายได๎ 
- การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
- การท าประมงเพ่ือเสริมเสริมรายได๎  

 - เกษตรกรได๎น าแนวคิด วิธีไปประยุกต์ใช๎ เพ่ือเป็น
อาชีพเสริม เพ่ิมรายได๎ให๎แกํครัวเรือน 

2  การท าเกษตรแบบแปลง
ใหญ ํ

 - ประธานกลุํมแปลงใหญํ
ปาล์มน้ ามันหรือผู๎แทน  
 - ประธานกลุํมแปลงใหญํ
ทุเรียนหรือผู๎แทน   
 - นวส.ผู๎รับผิดชอบงาน
แปลงใหญํ 

- แปลงใหญํปาล์มน้ ามัน  
- แปลงใหญํทุเรียน 
 

 - เกษตรกรได๎เห็นรูปแบบ วิธี และประโยชน์ในการ
ท าการเกษตรแบบแปลงใหญํ และน าไปปรับใช๎ใน
การด าเนินกิจกรรมก๎านการเกษตรของตนเอง 

3  การจัดการดินปุ๋ยและการ
ป้องกันก าจัดโรค 

 - ประธาน ศดปช. หรือ
ผู๎แทน, ศพก.เครือขําย   
 - ประธาน ศจช.หรือผู๎แทน
, ศพก.เครือขําย 
 - นวส.ผู๎รับผิดชอบ 

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน               

 - เกษตรกรทราบวิธีการบ ารุงรักษา การใสํปุ๋ยให๎ตรง
ตามความต๎องการของพืช โดยการตรวจวิเคราะห์ดิน 
- เกษตรกรทราบและสามารถป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ด๎วยเชื้อไตรโคเดอร์มา ด๎วยการให๎ความรู๎จาก ศจช. 

4  การทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 

 - ศพก.เครือขํายหรือผู๎แทน - การทํองทํองเที่ยวเชิงเกษตร      
- การทํองทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์  

เกษตรกรทราบและรับรู๎ และมีสาวนรํวมในการ
สํงเสริมกิจกรรม และรักษาให๎เป็นแหลํงศึกษาดูงาน
ของชุมชน 
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4.2  กิจกรรมรอง 
1. การจัดนิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 2. นิทรรศการและการให๎บริการของหนํวยงานบูรณาการของ ศพก. 
 3. แสดงผลงานเดํนของกลุํมกิจกรรมภายใต๎โครงการเสริมสร๎างรายได๎แกํเกษตรรายยํอย 

 4.3 กิจกรรมเสริม 
 1. แสดงผลงาน และจ าหนํายสินค๎าของกลุํมวิสาหกิจชุมชน /กลุํมเกษตรกร /YsF  
 2. การแขํงขันไกํแจ๎ 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
1) ความรํวมมือของคณะกรรมการ ศพก. และคณะท างานในชุมชน 
2) การสนับสนุนงบประมาณกรมสํงเสริมการเกษตรและการขอสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์จากหนวํยงานอ่ืนๆ 
3) การประชาสัมพันธ์ให๎เกษตรกรทราบ ท าได๎หลายชํองทางมากขึ้น เชํน เฟสบุ๏คและกลุํมไลน์ตํางๆ 
4) การรํวมแรงรํวมใจกันของคนในพ้ืนที่  

 5) การประชุมวางแผนเตรียมงานของคณะท างาน ทั้งในหนํวยงานและในชุมชนอยํางทั่วถึง  

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) เกษตรกรไมํเห็นความส าคัญ หรือความจ าเป็นที่ต๎องเข๎ามารํวมงาน จึงท าให๎เกษตรกรที่เข๎ามามีเฉพาะกลุํม 
 2) งบประมาณสนับสนุนการจัดงานมีน๎อย ไมํเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม 

3) บางอ าเภอเป็นเมืองทํองเที่ยว เกษตรกรจึงเริ่มให๎ความสนใจประกอบธุรกิจด๎านการทํองเที่ยว มากขึ้น และให๎
ความส าคัญกับด๎านการเกษตรน๎อยลง 

4) ราคาผลผลิตตกต่ า ต๎นทุนการผลิตสูง เกษตรกรจึงมีความสนใจกิจกรรมภาคการเกษตรน๎อยลง 

 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) งบประมาณไมํเพียงพอ 1) ควรจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ เชํน คําอาหาร 
อาหารวําง คําจัดสถานที่ คําเต๎น คําโต๏ะ คําจัดดอกไม๎  
คําน้ าดื่ม  

2) เกษตรกรที่เข๎ารับการถํายทอดเทคโนโลยีมีความ
สน ใจสถานี เ รี ยนรู๎ ด๎ าน เนื้ อหาวิ ช าการน๎ อย 
(บรรยายอยํางเดียว) 

2) จัดสถานีเรียนรู๎ที่ให๎เกษตรกรได๎ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือจะ
ได๎มีความเข๎าใจมากขึ้น 

3) ความรํวมมือของหนํวยงาน  บางหนํวยงานให๎
ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํบางหนํวยงานเพิ่งมา
ยกเลิกในวันจัดงาน  ท าให๎ฐานที่แจ๎งชาวบ๎านไว๎ไมํ
ครบขาดความหน๎าเชื่อถือ   

3) หนํวยงานตําง ๆ ควรมีการประสานงานมากํอน
ลํวงหน๎า 1 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการแก๎ไข
ปัญหาอยํางทันทํวงทีของเจ๎าหน๎าที่เกษตร 
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 8. ภาพกิจกรรม (สุราษฎร์) 
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การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  
วันที ่4 ก.ค. 62 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า อ าเภอพรหมคีร ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1.การเลือกชนิดสินค้าที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field Day 

 ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกมังคุด 
เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอ าเภอพรหมคีรี 

1.1 สภาพปัญหาในพื้นที่ 
1) เป็นการปลูกมังคุดแบบสวนแซม สวนผสม 
2) เป็นการผลิตแบบปลํอยตามธรรมชาติ ไมํได๎มาตรฐาน 
3) มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

1.2 การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทางการเกษตร 
1) มีเกษตรกรต๎นแบบ ที่ผลิตมังคุดหลายแบบ ทั้งมังคุดเชิงเดี่ยว มังคุดผสมผสาน มังคุดอินทรีย์ และ

มังคุดนอกฤดู 
2) มีการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
3) มีระบบการจัดการน้ าในสวนมังคุด 
4) มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
5) มีการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเพื่อลดต๎นทุนการผลิต 

 

2.เป้าหมายในการพัฒนา 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การลดต๎นทุนการผลิตมังคุดโดยการใช๎ปุ๋ย

ตามคําวิเคราะห์ดิน การใช๎ปุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
 

3.ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดงาน Field Day 
  1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช๎กระบวนการผลิตแบบ GAP การผลิตพืชปลอดภัย   
 ท าให๎ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

   2) การลดต๎นทุนการผลิต โดยการตรวจวิเคราะห์ดิน  ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดิน ลดการ
ใช๎สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช โดยการใช๎สารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  

  3) การเพิ่มผลผลิตโดยการจัดการระบบการจัดการน้ าในแปลง ให๎ต๎นมังคุดมีความสมบูรณ์พร๎อมที่จะให๎ผลผลิต 
  4) การเพิ่มมูลคําผลผลิต  โดยการผลิตตามระบบมาตรฐานการรับรอง  การแปรรูปเนื้อมังคุด 
 เพ่ือเพ่ิมมูลคํา แปรรูปเปลือกมังคุดอบบดละเอียดเพ่ือน าไปเป็นสํวนประกอบของเวชส าอางค์   
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 4.ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมในการจัด Field Day ประกอบด้วย 
 4.1 กิจกรรมหลัก 

ที ่ ชื่อสถานี ชื่อวิทยากร เนื้อหาสถานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 การผลิตมังคุดคุณภาพ 

 
 

นายปรีชาชัย คงบุญ 
นางพัลวลี ภูมาวงค ์

- การผลิตมังคุดคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP 

ทราบถึงกระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP ตั้งแตํการดูแลรักษาตลอดจนถึงการ
เก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

2  การจัดการน้ าในสวนมังคุด 
 
 
 

นายวินัย โชติพันธ ์ - ระบบการจัดการน้ าในแปลง  การ
ให๎น้ าระบบใต๎ต๎น เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- การให๎น้ าระบบบนต๎นเพ่ือลดการ
ระบาดของเพลี้ยไฟ 

ทราบถึงวิธีการและประโยชน์ของการจัดการน้ าใน
แปลง 

3  การเตือนการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช   
และการป้องกันก าจัด 
 
 

นายสุรักษ์ มังสาทอง 
นายสุวรรณ ทองทรัพย์ 

- การติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์ศัตรูพืช   
- การใช๎สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
อยํางถูกต๎องและปลอดภัย   
- การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน   

ทราบถึงชนิดของศัตรูมังคุด  สถานการณ์การ
ระบาดของศัตรูมังคุดและวิธีการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  การใช๎สารเคมีในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชอยํางถูกต๎องและปลอดภัย 

4  การวิเคราะห์ดินและการใช๎
ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 

นายชาตรี มีชัย 
นางภัคศจี ด ากิ่ง 

- การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น 
- การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
- การใช๎ปุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

ทราบถึงวิธีการข้ันตอนและประโยชน์ของการตรวจ
วิเคราะห์ดินเบื้องต๎น  การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน  
การใช๎ปุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

5  การแปรรูปมังคุดเพ่ือเพ่ิม
มูลคํา 

นางพรศรี โชติพันธ์ - การแปรรูปผลผลิตมังคุด 
- การแปรรูปเปลือกมังคุด 

ทราบถึงวิธีการแปรรูปทั้งในสํวนของเนื้อมังคุดและ
เปลือกมังคุดเพ่ือเพ่ิมมูลคําผลผลิต 

6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    
 

นายธรรมชาติ บุญจันทร์
แก๎ว 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไกํ  
การเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
เพ่ือลดรายจําย 

ทราบถึงการน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต  เพ่ือเป็นการลด
รายจํายในครัวเรือน 
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4.1 กิจกรรมรอง 
มีการให๎บริการด๎านการเกษตรและการจัดนิทรรศการของหนํวยงานตํางๆ ดังนี้ 
1. นิทรรศการให๎ความรู๎จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จากกรมวิชาการเกษตร 
2. นิทรรศการให๎ความรู๎จากศูนย์ขยายพันธ์พืช จากกรมสํงเสริมการเกษตร 
3. นิทรรศการให๎ความรู๎การท าบัญชีครัวเรือน จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4. นิทรรศการให๎ความรู๎การปรับปรุงบ ารุงดินและการผลิตน้ าหมักชีวภาพ จากกรมพัฒนาที่ดิน 
5. นิทรรศการให๎ความรู๎เรื่องสารชีวภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 4.2 กิจกรรมเสริม 
1. การจ าหนํายสินค๎าของกลุํมเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน /YSF/SF 
2. การจ าหนํายสินค๎าด๎านการเกษตรของบริษัทเอกชน 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1) การบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานภาคีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชน และคณะกรรมการ ศพก. โดยรํวมกันก าหนดแผนและจัดงานวันถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต๎น
ฤดูกาลผลิตใหมํ (Field Day) ให๎สอดคล๎องกับชนิดสินค๎า พ้ืนที่ และรํวมกันขับเคลื่อนงาน รวมทั้งให๎การสนับสนุน
วิชาการและการสนับสนุนงบประมาณในสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสนับสนุนให๎เกษตรกรมีองค์ความรู๎ เพ่ือวางแผนการผลิต 
เข๎าถึงปจัจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกษตรกร 
  2) เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรและเกษตรกรต๎นแบบเจ๎าของแปลงเรียนรู๎ เกษตรกรต๎นแบบ ศพก.เครือขําย และ
คณะกรรมการ ศพก. ให๎ความส าคัญในการจัดงานวัน Field Day อยํางจริงจัง และเสียสละเวลาสํวนตัวในการท างาน 
รวมถึงการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นอยํางดี  
  3) ศพก. และ ศพก. เครือขําย มีสถานที่ในการจัดสถานีเรียนรู๎งานวัน Field Day เป็นสถานที่ที่เหมาะสม มีฐาน
เรียนรู๎ตํางๆ ท าให๎การเรียนรู๎ชัดเจนและถูกต๎อง ตรงกับสภาพพ้ืนที่ ปัญหาและความต๎องการของเกษตรกร เกษตรกร
สามารถเรียนรู๎และน าไปปฏิบัติได๎จริง 
 4) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน Field Day ให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบอยํางทั่วถึง ผํานชํองทางตําง ๆ  
ที่เกษตรกรสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร กํอนการจัดงาน 

 6. ปัญหาอุปสรรค 
 1) สภาพอากาศในวันที่จัดงานคํอนข๎างร๎อน หรือมีฝนตก ท าให๎เป็นอุปสรรคในการเรียนรู๎ตามสถานีเรียนรู๎ หรือฐาน
เรียนรู๎ตําง ๆ 

2) ความตรงตํอเวลาของเกษตรกร และความรํวมมือของเกษตรกรในการเรียนรู๎ให๎ครบตามสถานีเรียนรู๎ หรือฐาน
เรียนรู๎ตําง ๆ ซึ่งหากเป็นชํวงบํายเป็นต๎นไปแล๎ว เกษตรกรจะอ๎างภารกิจสํวนตัว 
 3) ระยะเวลามีจ ากัดในการเรียนรู๎ตามสถานีเรียนรู๎ หรือฐานเรียนรู๎ตําง ๆ ท าให๎วิทยากรต๎องกระชับเนื้อหา ท าให๎มี
เวลาน๎อยส าหรับเกษตรกรบางสํวนที่มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนั้น ๆ 
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 7.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) จ านวนสถานีเรียนรู๎มีหลายสถานี ระยะเวลามี
จ ากัดในการเรียนรู๎ตามสถานีเรียนรู๎ หรือฐานเรียนรู๎
ตําง ๆ ท าให๎วิทยากรต๎องกระชับเนื้อหา ท าให๎มีเวลา
น๎อยส าหรับเกษตรกรบางสํวนที่มีความสนใจเป็น
พิเศษในเรื่องนั้น ๆ 

1) ลดจ านวนสถานีเรียนรู๎ และเพ่ิมเวลาเรียนรู๎ในแตํละ
สถานีให๎มากขึ้น รวมถึงจัดสถานีเรียนรู๎ที่ให๎เกษตรกรได๎ลง
มือปฏิบัติจริง เพ่ือจะได๎มีความเข๎าใจมากขึ้น 

2) เกษตรกรที่เข๎ารับการถํายทอดเทคโนโลยีมีความ
สนใจสถานีเรียนรู๎ หรือจุดให๎บริการที่มีของแจกฟรี 
มากกวําการให๎ความรู๎อยํางเดียว 

2) จัดสถานีเรียนรู๎ที่ให๎เกษตรกรได๎เรียนรู๎ พร๎อมทั้งลงมือ
ปฏิบัติจริง และมอบสิ่งของที่เกษตรกรได๎ฝึกปฏิบัติ หรือ
ของที่ระลึกให๎กับเกษตรกร 

3) งบประมาณในการจัดงานในภาพรวมยังไมํ
เพียงพอ แม๎วํากรมสํงเสริมการเกษตรจะลดบุคคล
เป้าหมายแล๎วก็ตาม แตํยังมีบุคคลที่มีความสนใจ
เป็นจ านวนมากที่ต๎องการมาเรียนรู๎ และรับบริการ
การเกษตรจากหนํวยงานตําง ๆ 

3) ควรจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอกับผู๎เข๎ารํวมงาน โดย
ให๎พ้ืนที่เป็นผู๎ก าหนดเป้าหมาย และควรจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการสาธิตและฝึกปฏิบัติด๎วย 
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 8. ภาพกิจกรรม (นครศรีธรรมราช) 
 
 




