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คํานํา 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชน เน้นการเรียนรู้จาก
เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และชุมชนบนพ้ืนฐานของการลดต้นทุน 
การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยปัจจุบันการนําวัสดุ
ทางการเกษตรที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เกษตรกรบางส่วนยังมีพฤติกรรมการเผาในพ้ืนที่เกษตร อันมีส่วนให้เกิดปัญหาสถานการณ์หมอกควันปกคลุม 
และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กอง/สํานักที่ เก่ียวข้อง พิจารณา
สถานการณ์ปัจจุบัน และประกอบกับเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปีพุทธศักราช 2562 จึงได้จัดทําโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นา
สู่สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก       
กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลน้ี และสนับสนุนให้เกษตรกรไทยใช้วัสดุ
เหลือใช้ที่มีในพ้ืนที่ตนเองให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ขอสรุปผลการดําเนินงานโครงการรวมพลังสร้าง
มูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการดําเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาสนับสนุน
กิจกรรมในปีต่อไป 

 

 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร  

กันยายน 2562 
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สรปุผลการดําเนนิงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
กรมสง่เสริมการเกษตร 

1. หลกัการและเหตผุล 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัด จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรรับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสสําคัญน้ี 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณากิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าจากเศษวัสดุการเกษตร ประกอบ
กับสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย โดยมีสาเหตุสําคัญประการหน่ึง คือ การเผาในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อสุขอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทําอาชีพ
การเกษตรโดยตรง กล่าวคือ การเผาในพ้ืนที่การเกษตรยังเป็นการทําลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทําให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับตํ่ากว่าที่ควรจะ
เป็นด้วย จึงควรสนับสนุนการนําเศษวัสดุการเกษตรมาทําประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า ทดแทนการเผา ดังน้ัน จึงได้
จัดทําโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
ครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างย่ังยืน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดการเศษวัสดุการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่และชุมชน 
2. เพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาหมอกควันและสร้างสมดุลระบบ

นิเวศ ในชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมมูลคา่จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต    

และพลังงานชีวมวล 

3. เปา้หมาย/สถานทีด่าํเนนิการ   
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จํานวน 26,460 ราย  
2. ดําเนินการ ณ ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 

ศูนย์ และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 882 ศูนย์ 
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4. กิจกรรม และวิธดีาํเนินการ 
การดําเนินโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ร่วมดําเนินงานทั้งส่วนกลาง สาํนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ศพก. ศดปช. และเครือข่ายทั่วประเทศ ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก ดังน้ี  

1. การจัดทําโครงการฯ และแผนการปฏิบัติงาน  
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ  
3. การประชุมช้ีแจงการดําเนินงานโครงการ และนําเสนอผลการดําเนินงาน 
4. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างเครือข่ายการทําเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. การจัดทําฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ 
6. การจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
7. การเช่ือมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร 
8. การติดตาม สนับสนุน และการรายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลโครงการ  

รายละเอียดการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 

4.1 การจัดทาํโครงการฯ และแผนการปฏบิตัิงาน 
เป้าหมาย เพ่ือกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กรอบกิจกรรมและช่วงเวลาการดําเนินกิจกรรม

โครงการ โดยส่วนกลางจัดทําและขออนุมัติโครงการ จัดทําคู่มือการดําเนินงานโครงการ แจ้งสํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 
ดําเนินงาน    และโอนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 

 
 
 

4.2.1 การประชาสัมพนัธ์โครงการ 
เป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การดําเนินโครงการฯ และประชาสัมพันธ์การดําเนิน

โครงการที่ดีสามารถเป็นตัวอย่างในการดําเนินงานแก่ศูนย์อ่ืนๆ ได้ ดังน้ี 
1) ส่วนกลาง (สํานักงานเลขานุการกรม) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ        

ทั้งช่วงก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างการดําเนินกิจกรรมโครงการ และการสรุปผลการดําเนินโครงการ 
2) สํานักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน

เกษตรอําเภอประชาสัมพันธ์โครงการ แก่เกษตรกรและผูส้นใจผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
3) สํานักงานเกษตรอําเภอนําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายกิจกรรมการดําเนิน

โครงการ ไปติดต้ังที่ ศพก. และ ศดปช. หาก ศพก. และ ศดปช. เปน็สถานที่เดยีวกนั ใหน้ําไปตดิตัง้ที่
เครือข่าย ศพก. อ่ืน โดยใชม้ติคณะกรรมการ ศพก. ระดบัอําเภอ ดังน้ี 

4.1 ขัน้ตอนการเตรยีมการ 

4.2 ขั้นตอนการดําเนนิการ 
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- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 2.4 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบป้ายให้ทุกจังหวัดใช้เหมือนกัน 
 
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบป้ายให้ทุกจังหวัดใช้เหมือนกัน 
 
- ป้ายกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ  (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 2.4 เมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบป้ายให้ทุกจังหวัดใช้เหมือนกัน 
4.2.2 การประชุมชี้แจงการดําเนนิงานโครงการ และนําเสนอผลการดาํเนนิงาน 
เป้าหมาย เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจโครงการ และนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี 

1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบช้ีแจงโครงการในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.      
และแปลงใหญ่ระดับประเทศ เขต จังหวัด และอําเภอ การช้ีแจงผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร      
และเวทีเฉพาะกิจแล้วแต่ความเหมาะสมในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ 
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2) ส่วนกลางจัดดูงานด้านการตลาดให้แก่คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 
ระดับประเทศ ในการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที ่3 

3) สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาจุดที่มีความพร้อมในการดําเนินงานโครงการระดับ
จังหวัด เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญร่ะดับเขต 
ครั้งที่ 4 

4) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 พิจารณาจุดที่มีความพร้อมในการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ย ศพก. และแปลง
ใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที ่4 

5) การนําเสนอผลการดําเนินโครงการที่ได้รับการคัดเลือก สามารถเป็นตัวอย่างนําเสนอได้ 
ทั้ง 6 เขต ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 
 

4.2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่ายการทาํเกษตรรักษส์ิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย เพ่ืออบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จํานวน 2 ครั้ง ณ ศพก. หรือ ศดปช. หรือศูนย์

เครือข่าย ศูนย์ละ 30 ราย จาํนวน 882 แห่ง จํานวนทั้งสิ้น 26,460 ราย รายละเอียด ดังน้ี 
 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาพ้ืนที่  

ความต้องการของชุมชน และจัดทําแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน 
เป้าหมาย  
1. ชุมชนต้องรู้สภาพปัญหาและสถานการณเ์ศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง 
2. ชุมชนมีแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
3. เกษตรกรมคีวามรู้ ความเข้าใจในการจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
ดําเนินการ ดังน้ี 
1. การอบรมความรู้การไม่เผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับการไม่เผาในพ้ืนที่

การเกษตร โดยใช้วิทยากรเกษตรการหยุดเผาในพ้ืนที่/เจ้าหน้าที่ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก 2 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที ่ 
3. จัดทําแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ ตาม

ทางเลือกในคูม่ือโครงการหรือทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
 
 
 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการให้ความรู้และดําเนินการตามแผนการจัดการ

เศษวัสดุการเกษตรของชุมชน  
เป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้ตามความต้องการจัดการเศษวัสดุของชุมชน ดังน้ี 
1. การอบรมให้ความรู้ตามแผนที่กําหนด โดยวิทยากรเกษตร/เจ้าหน้าที่ 
2. การดําเนินกิจกรรมตามแผนความต้องการจัดการเศษวัสดุที่ชุมชนที่กําหนดไว้ 
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หมายเหตุ : ให้ชุมชนร่วมกันดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และสรุปผลการดําเนินการตามแผนการจัดการ  
เศษวัสดุของชุมชน โดยใช้เวทีการประชุมเครือข่าย ศพก./เวทีอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 

 
4.2.4 การจัดทาํฐานเรียนรูปุ้๋ยอินทรีย์ 

เป้าหมาย ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เพ่ิม
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และลดต้นทุนการผลิต ดําเนินการ ดังน้ี 

1) สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําฐานเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การนําวัสดุเหลือใช้มาทําให้เกิด
ประโยชน์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือการไถกลบตอซัง การไถกลบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน ศพก. และ ศดปช. 
เช่น ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมกั เป็นต้น 

2) ให้จัดทํากองปุ๋ยหมักเพ่ือเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของเกษตรกร ณ ศพก. และ ศดปช.  
3) เกษตรกรทีส่นใจรวมกลุ่มจัดทํากองปุ๋ยหมัก ณ สถานทีเ่รียนรู้ หรือปรบัใช้ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง 
 

4.2.5 การจัดการเศษวัสดกุารเกษตร 
เป้าหมาย ดําเนินกิจกรรมการจัดการเศษวัสดุของชุมชนตามมติของชุมชนจากเวทีการอบรม

ถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 ดําเนินการ ดังน้ี 
1) ชุมชนร่วมกันกําหนดกิจกรรมและแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชนที่ผ่านการร่วม

วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ในเวทีการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1  
2) ชุมชนร่วมดําเนินการตามแผนจัดการเศษวัสดุที่ร่วมกันกําหนด โดยดําเนินการ ณ ศพก. 

หรือ ศูนย์เครอืข่ายอ่ืนๆ  
 

4.2.6 การเชือ่มโยงตลาดในการจัดซ้ือเศษวัสดุการเกษตร 
เป้าหมาย  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจําหน่ายเป็นปัจจัยการผลิตพลังงานชีว

มวลแก่ผูร้ับซื้อ ดังน้ี 
1) สํานักงานเกษตรอําเภอพิจารณาศักยภาพความพร้อมของ ศพก. และ ศดปช.  
2) ศพก. และศดปช. แห่งไหนมีความพร้อมและมีความต้องการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรที่ไมส่ามารถย่อยสลายหรือมาทําเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ได้ สามารถแจ้งความ
จํานงกับทางสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือแจ้งจังหวัดและให้การสนับสนุนประสานงานผู้รับซื้อ 

3) กรณ ีศพก. และ ศดปช. มีความพร้อมและต้องการจําหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ สามารถทํา 
MOU กับผู้รับซื้อ หรือบริษัทต่างๆ ที่รับซื้อ ได้ด้วยตนเองหรือในนามกลุม่ โดยให้เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตร
อําเภอทําหน้าที่พยาน  

4) การทํา MOU ในการซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของ ศพก. และ  
ศดปช.  

5) กรณ ีศพก. และ ศดปช. ไหนมีการจําหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ให้อําเภอจัดทํารายงานให้
จังหวัด เพ่ือจังหวัดจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  
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6) สํานักงานเกษตรจังหวัดติดตาม สนับสนุน และรายงานสรุปผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 
ส่งสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
 

รายละเอียดตามตัวอยา่ง ขั้นตอนการจําหน่ายวัสดุการเกษตรกับผู้รับซือ้  
ตัวอย่าง ขั้นตอนการจําหน่ายวัสดุการเกษตรกับผู้รับซื้อ ดังน้ี 

 

หมายเหตุ : ชุมชนสามารถประสานเช่ือมโยงแหล่งรับซื้อวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ได้ โดยให้พิจารณา
ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ในการจําหน่ายเป็นปัจจัยผลิตพลังงานชีวมวล  
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เป้าหมาย เพ่ือติดตาม สนับสนุน รายงานผลการดําเนินงาน และสรุปผลโครงการ ดังน้ี 
1) สํานักงานเกษตรอําเภอประสาน ติดตาม และให้การสนับสนุนการดําเนินงานแก่ ศพก. 

ศดปช. และเครือข่าย 
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดติดตาม สนับสนุน และรายงานสรุปผลการดําเนินงานระดับ

จังหวัดส่งสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
3) สํานักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 กํากับ ติดตาม ให้การสนับสนุนการ

ดําเนินงานโครงการฯ และรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6  

4) กอง/สํานักส่วนกลางที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามบทบาท
ภารกิจทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยกองวิจยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจติดตาม ใหก้ารสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการฯ รวบรวมผลการดําเนินงาน และสรปุผลการดําเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ตารางสรุปการดาํเนินกิจกรรมโครงการ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม 

ส่วนกลาง สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 1-6  

สํานักงาน
เกษตรจังหวัด 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

ศพก./ศดปช./
เครือข่าย 

1. การจัดทําโครงการฯ และแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 - - - - 

2. การประชาสมัพันธ์โครงการ      
3. การประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ 
และนําเสนอผลการดําเนินงาน 

    - 

4. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างเครือข่ายการทําเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-     

5. การจัดทําฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ - -    
6. การดําเนินการตามแผนการจัดการเศษ
วัสดุของชุมชน 

- -    

7. การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซ้ือวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 

     

8. การติดตาม สนับสนุน รายงานผลการ
ดําเนินงานและสรุปผลโครงการ 

    - 

5. ระยะเวลาดําเนนิการ กุมภาพันธ์ 2562 – พฤษภาคม 2563 

 

4.3 ขัน้ตอนการตดิตาม  สนบัสนนุ รายงานผลการดําเนินงานและสรปุผลโครงการ 
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6. แผนปฏบิตังิาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ปี 2562 ปี 2563 หน่วยงาน
ดําเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1. ประชุมเพ่ือจัดทํายกร่าง
โครงการฯ                                 

กวพ./สสจ.

2. จัดทําโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบจากกรมฯ                                 

กวพ.

3. จัดทําคู่มือโครงการฯ และ
แจ้งจังหวัดดาํเนินการ                                 

กวพ.

4. ประชาสัมพันธโ์ครงการ และ
การดาํเนินกจิกรรมโครงการ                 

สพท./สลก./เขต/
จังหวัด/อําเภอ 

5. ประชุมช้ีแจงโครงการฯ 
                

ส่วนกลาง/เขต/
จังหวัด/อําเภอ 

6. วางแผนการดําเนินงาน  
        

ศพก./ศดปช.
7. ปฏิบัติการตามแผน และการ
ถ่ายทอดความรู้                                 

ศพก./ศดปช.

8. ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน                                 

กวพ./เขต/
จังหวัด/อําเภอ 

9. รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เสนอกรมฯ                                 

กวพ./เขต/
จังหวัด/อําเภอ 

10. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอกระทรวงฯ                                 

กวพ.

 

7. งบประมาณ  22,932,000 บาท ดังน้ี 
7.1 ค่าจัดทําฐานเรียนรู้องค์ความรู้ และวัสดุการเกษตร งบประมาณ 3,528,000 บาท ดังน้ี 

7.1.1 ศพก. จํานวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 1,764,000 บาท 
7.1.2 ศดปช. จํานวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 1,764,000 บาท 

7.2 ค่าจัดทําไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ (2 ป้าย) 
งบประมาณ 1,764,000 บาท ดังน้ี 

7.2.1 ศพก. จํานวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 882,000 บาท 
7.2.2 ศดปช. จํานวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 882,000 บาท 

7.3 ค่ากิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร งบประมาณ 7,938,000 บาท ดังน้ี 
7.3.1 อบรมครั้งที่ 1 จํานวน 30 คน x 150 บาท x 882 ศูนย์  เป็นเงิน 3,969,000 บาท 
7.3.2 อบรมครั้งที่ 2 จํานวน 30 คน x 150 บาท x 882 ศูนย์  เป็นเงิน 3,969,000 บาท 

7.4 ค่ากิจกรรมการตามแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน 882 แห่ง x 11,000 บาท 
งบประมาณ 9,702,000 บาท 
หมายเหตุ :  1) รายการที ่7.1 และ 7.2 สามารถถัวจ่ายกันได้ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบ      
ที่กําหนด ทั้งน้ีไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562  
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8. ผลผลติ ผลลพัธ์  
8.1 ผลผลิต (Output)  

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 26,460 ราย 
2. ได้รูปแบบการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน จํานวน 882 แห่ง 

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองได้ 

9. ประโยชนท์ี่ได้รบั 
1. เกษตรกรมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรื่องการนําเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลด

ต้นทุน และสรา้งมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้ 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมดําเนินการก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
3. ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตร และรักษาส่ิงแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างย่ังยืน 

10. หน่วยงานรับผดิชอบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สํานักงานเลขานุการกรม 
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 6 
สํานักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 882 อําเภอ 

11. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
11.1 นายวุฒินัย ยุวนานนท์ 

ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์  0 2940 6033  โทรสาร 0 2579 3940 

11.2 นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 9524 
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12. ผลการดาํเนนิงานโครงการ 
ปฏทินิการดาํเนินงาน 

 
 

12.1 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดังน้ี 
12.1.1 การช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีประชุมต่างๆ  
12.1.2 การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
12.1.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังน้ี 
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1) หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 
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2) เว็บไซต์ https://www.technologychaoban.com วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
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3) เว็บไซต์ http://www.komchadluek.net วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 



19 
 

 

 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 



21 
 

 

 
 



22 
 

 
 
 
 
 



23 
 

4) เว็บไซต์ https://www.thaimungnews.com วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
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5) เว็บไซต์ https://www.kasetkaoklai.com วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
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12.2 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรูแ้กเ่กษตรกร  
ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ ความต้องการชุมชน และ

จัดทําแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 
ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการให้ความรู้ และดําเนินการตามแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 

12.3 กิจกรรมการจดัทาํปุย๋อินทรีย์ 
ชุมชนร่วมกันจัดทํากองปุ๋ยหมัก ณ ศพก. และ ศดปช.หรือศูนย์เครือข่าย ดังน้ี 
- จุดดําเนินการจัดทํากองปุ๋ย    จํานวน  1,575 จุด (89.28%)  
- ปริมาณปุ๋ย      จํานวน 19,968.3 ตัน  

12.4 กิจกรรมการจดัการเศษวัสดุของชมุชน จํานวน 1,028 จุด 
ชุมชนจัดทําแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน และดําเนินการตามแผน สรุปดังน้ี 
1) การทําปุ๋ยหมัก     จํานวน 830 จุด 

ประกอบด้วย การไถกลบตอซัง, การผลิตปุ๋ยหมัก, การผลติปุ๋ยหมักเติมอากาศ, การผลติปุ๋ย
พืชสด, การผลติปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และนํ้าหมักชีวภาพ 

2) การผลิตเป็นอาหารสัตว์ (ฟางข้าวอัดก้อน)  จํานวน 42 จุด 
3) ใช้เป็นวัสดุสําหรับการเกษตรอ่ืนๆ   จํานวน 104 จุด 

ประกอบด้วย วัสดุเพาะเห็ด และวัสดุปลูกพืช 
4) ใช้เป็นวัสดุสําหรับแปรรูป หัตถกรรม และอุตสาหกรรม  จํานวน 7 จุด 

ประกอบด้วย วัสดุโครงสร้างโต๊ะ เก้าอ้ี, กระดาษใยสับปะรด, ไม้กวาดทางมะพร้าว และ
กระดาษฟางข้าว 

5) ใช้เป็นพลังงานทางเลือก    จํานวน 33 จดุ  
ประกอบด้วย เตาเผาถ่านไบโอชาร์ไร้ควัน 

6) เมนูทางเลือกอ่ืนๆ     จํานวน 12 จดุ 
ได้แก่ มูลไส้เดือน ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ นํ้าหมักเปลือกมังคุด นํ้าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย          

และน้ําหมักสบัปะรด     
12.5 กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดในการจัดซ้ือเศษวัสด ุ

1) การจําหน่ายฟางข้าว จํานวน 194.5 ตัน เป็นเงิน 18,000 บาท ใหแ้ก่กลุ่มเลี้ยงโคนมอําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 

2) การจําหน่ายปุ๋ยหมัก จํานวน 10 ตัน เป็นเงิน 20,000 บาท ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนอําเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) การจําหน่ายดินปลูก จํานวน 4 ตัน เป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผกัอําเภอ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) การจําหน่ายปุ๋ยคอก จํานวน 2.25 ตัน เป็นเงิน 1,250 บาท ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อมูล ณ วันที ่4 กันยายน 2562 
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13. ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จ 
เกษตรกร ดังน้ี 

1. เกษตรกรผูนํ้ามีความเข้มแข็ง จิตอาสา เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นํา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป สามารถบริหารจัดการและขบัเคลื่อนกลุ่มได้อย่างต่อเน่ือง และมแีนวคิดในการ
พัฒนากลุ่มของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหส้มาชิกและเกษตรกรท่ัวไปปฏิบัติตาม  

2. เกษตรกร และชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี มจีิตสํานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความ
เข้าใจและร่วมมือกันในการจดัการเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที ่ดังน้ี 
1. เจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตรมีความเข้าใจการดําเนินงานโครงการฯ และสื่อสารประชาสัมพันธ์

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การทํางานร่วมกันเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ 

อ่ืนๆ ดังน้ี 
1. มีการบริหารจัดการของกลุ่มที่ดี เช่น การวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ

ที่ชัดเจน การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของ
สมาชิกในกลุม่ 

2. การดําเนินการโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่ายในชุมชนของเกษตรกร โดยเฉพาะนัก
ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้นํา เกษตรกรในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ในการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

3. วัสดุที่นํามาใช้ในโครงการ เป็นวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย และต้นทุนไม่สูง หรือไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

4. เมนูตัวเลือกมีความน่าสนใจและสามารถนําไปใช้ได้จริง 
 
14. ปญัหา อุปสรรค  

1. การดําเนินงานไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูก เน่ืองจากเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตของ
เกษตรกร ทําให้ไม่สะดวกในการเข้ารับการอบรม รวมถึงบางพ้ืนที่มีการกําจัดเศษวัสดุการเกษตรเสร็จสิ้น
แล้ว เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกใหม ่

2. การกําหนดเกษตรกรเป้าหมายจากเกษตรกรผู้นํา (30 ราย เดิม) ทําให้เกษตรกรที่มคีวาม
สนใจแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสเข้ามาเรียนรู้  

 
15. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนการดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง หรือกําหนดกิจกรรมน้ีไว้ภายใต้กิจกรรม
โครงการ ศพก. ในปีต่อไป 

2. ควรมีการขยายจุดดําเนินกิจกรรมเพ่ิม ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่มคีวามพร้อม ได้แก่ ศพก. 
เครือข่ายแต่ละตําบล กลุ่มแปลงใหญ ่เป็นต้น 
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3. การกําหนดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายควรให้พ้ืนที่กําหนดและคัดเลือกเอง เพ่ือการคัดเลือก
เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้ และตรงกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 

4. ควรพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการเศษวัสดุการเกษตร หรือสร้างการรับรู้เรื่องการลด
การเผาโดยนําเสนอบุคคลที่ดําเนินงานประสบความสําเร็จผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ นอกจากน้ี ควรมีจุด
ศึกษาดูงานของเกษตรกรต้นแบบดังกล่าวด้วย 

5. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสนับสนุนความรู้ และการดําเนินกิจกรรมแก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง 
6. ควรมีการสรุปและประเมนิผลหลังการดําเนินโครงการ เพ่ือนําข้อค้นพบจากการดําเนิน

กิจกรรมไปปรบัปรุง พัฒนาต่อไป 
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16. ภาพถ่ายกิจกรรม 
16.1 การประชุมชี้แจง ประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นช่องทางต่างๆ และการตดิปา้ยไวนิล 
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16.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
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16.3 การจัดทาํฐานเรียนรูก้ารทาํปุ๋ยอินทรย์ี 
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16.3 การจัดการเศษวัสดกุารเกษตร 
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