
 

 

รายงานผลการการถอดบทเรียน 

 

 

 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) ป ๒๕๖๒ 

ประเด็น “เครือขายเขมแข็ง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 



รายงานการถอดบทเรยีน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรเขตตลิ่งชัน 

ประเด็น “เครือขายเขมแข็ง” 

 

 

สวนที่ ๑  ความเปนมา และวัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 

สวนที่ ๒  กระบวนการถอดบทเรียน 

สวนที่ ๓  ผลการถอดบทเรียน 

๓.๑ สถานการณ/ท่ีมา/เปาหมาย 

๓.๒ บทบาทหนาท่ีและประโยชนท่ีไดรับ 

๓.๓ ปจจัยแหงความสําเร็จ 

๓.๔ ปญหา/อุปสรรค 

๓.๕ แผนการพัฒนาเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเขตตลิ่งชัน 

ประเด็น “เครือขายเขมแข็ง” 

 

สวนท่ี ๑ ความเปนมาและวัตถุประสงคของการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคา

เกษตรการผลิตสินคาเกษตรเขตตล่ิงชัน ประเด็น “เครือขายเขมแข็ง” 

 การถอดบทเรียนเปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ือสรางการเรียนรู โดยดึงหรือสกัดเอาความรูท่ีมีอยูในตัว

บุคคล ออกมาเปนบทเรียนหรือความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowl,edge) และเกิดการเรียนรูรวมกันอันจะ

นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานหรือยกระดับการดําเนินกิจกรรมใหดียิ่งข้ึน ในปจจุบันสํานักงาน

เกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดเนนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรโดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี แตเนื่องจากปญหา

ในเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพมหานครซ่ึงตองใชเวลานานจึงตองในการจัดตั้งเครือขายเพ่ือชวยพัฒนาการ

ดําเนินงานสงเสริมการเกษตรใหประสบความสําเร็จสามารถเขาถึงเกษตรกรไดอยางใกลชิด ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเขตตลิ่งชัน เปนศูนยเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จในการบูรณาการการ

ดําเนินงานรวมกันของแตละหนวยงาน และเครือขายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกันอันจะเปนแหลง

เรียนรูใหแกชุมชนอยางครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจึงไดคัดเลือก

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเขตตลิ่งชันในการถอดบทเรียน เพ่ือเปนตนแบบการ

เรียนรูในการพัฒนาขับเคลื่อนการทํางานในรูปแบบเครือขายตอไป 

วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 

 ๑. เพ่ือใหเกิดองคความรูเพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนาเชื่อมโยงการดําเนินงานเปนเครือขายของ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหดียิ่งข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร หรือระหวางเครือขายเพ่ือการพัฒนา 

 ๓. สามารถนําองคความรูท่ีไดไปพัฒนาตอยอดใหกับองคกรเกษตรกรและเครือขายองคกรตาง ๆ 

 

สวนท่ี ๒ กระบวนการถอดบทเรียน 

 การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเขตตลิ่งชัน ในประเด็น 

“เครือขายเขมแข็ง”ไดดําเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑ การเตรียมงาน สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดมอบหมายกลุมยุทธศาสตรและ

สารสนเทศจัดตั้งทีมงาน และไดประชุมชี้แจงประเด็น วัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน และกรอบประเด็น

คําถามตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนด 

 ๒.๒ บุคคลเปาหมาย ทีมงานไดกําหนดเปาหมายไว ๒ กลุมเปาหมาย เนื่องจากเปนผูบริหาร

จัดการการดําเนินงานท้ังหมด ไดแก 



  ๑) ประธาน เครือขาย ศพก.เขตตลิ่งชัน 

  ๒) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบ ศพก. สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี ๓ 

 ๒.๓ การดําเนินการถอดบทเรียน ในการดําเนินการถอดบทเรียนจะใชวิธีการถอดบทเรียนแบบ

เลาเรื่อง (Story Telling) และการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review) ควบคูกันไป ซ่ึง

ทีมงานจะไดจับประเด็นและตีความจากเรื่องเลาท่ีผูเลาไดประสบในการดําเนินกิจกรรม 

 

สวนท่ี ๓ ผลการถอดบทเรียน 

 ๓.๑ สถานการณ/ท่ีมา/เปาหมาย 

             เดิมท่ีนายไวพจน นิตทิม เปนเกษตรกร 

       ผูเพาะเลี้ยงกลวยไมในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชันและมี 

       ความขยันในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมใน 

       วิชาชีพดานการเกษตรเพ่ิมเติมอยูเสมอ ท้ังจาก 

       การอานตํารา ศึกษาดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ 

       ดวยความท่ีเปนบุคคลท่ีมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีจึง 

       ไดรับการถายทอดความรูจากท่ีตาง ๆ นํามา

ทดลองปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูแจง หนวยงานราชการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีหลายหนวยงานไดเล็งเห็นใน

ความสามารถ ความใฝรู และความมีจิตใจเอ้ือเฟอ อาสาท่ีจะชวยงานสาธารณะโดยท่ีไมหวังตอบแทนโดยใช

ความสามารถท่ีไดสั่งสมมาเพ่ือเปนประโยชนแกพ้ืนท่ีและชุมชน จึงไดเริ่มทํางานพัฒนาชุมชนรวมหลาย

หนวยงาน เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน โดยเปนอาสาสมัครใหกับหนวยงานตาง ๆ ทํา

ใหไดรูจักคุยเคยกับเจาหนาท่ีและเกษตรกรจํานวนมาก ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดเขามามีสวนรวม

ดวยการเปนเกษตรกรผูนําในการพัฒนาดานการเกษตรเพ่ือเปนตนแบบใหเกษตรกรท่ัวไป และในป ๒๕๔๖ 

กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําแขวงบางเชือกหนัง (ศบกต.) เขต

ตลิ่งชันข้ึนเพ่ือใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรโดยมีนายไวพจน นิตทิมเปนประธาน มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ศบกต. โดยคัดเลือกเกษตรกรท่ีรูจักคุนเคย มีจิตใจอาสาเชนเดียวกันมาจาก

ชุมชน หมูบานในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกันพัฒนาภาคการเกษตรและแกไขปญหาการเกษตรใหกับพ้ืนท่ีตนเอง ซ่ึง

นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานรวมกันเปนทีมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน หลังจากท่ี ศบกต.ไดมีการ

ถายโอนภารกิจไปใหหนวยงานทองถ่ินซ่ึงก็คือกรุงเทพมหานคร และกรมสงเสริมการเกษตรไดมีการจัดตั้งศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรข้ึนเพ่ือใชเปนกลไกในการสงเสริมการเกษตรตามนโยบาย

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นายไวพจน นิตทิม ประธาน ศบกต.ซ่ึงไดทํางานรวมกับสํานักงาน

เกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ดวยความสนิทสนม ความมีจิตใจอาสาประกอบกับมีความรู

ความสามารถรอบดานจึงเสนอใหใชพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร จึงไดจัดตั้งข้ึน

เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเขตตลิ่งชัน (ศพก.) เพ่ือดูแลและใหความรูแก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจในพ้ืนท่ี และเพ่ือใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพจึงไดมีการประชุมหารือ

กันในหมูเกษตรกรผูนําและเกษตรท่ีมีมีจิตใจอาสาซ่ึงมีความรักใครสนิทสนมกันมารวมการทํางานโดยจัดตั้ง

เปนศูนยเรียนรูดานการเกษตรในแขนงตาง ๆ ทํางานรวมกันเปนเครือขาย มีการประชุมคณะกรรมการ

เครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และโดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ก็ไดศูนยเครือขายตาง ๆ 

ท่ีมีมาชวยใหความรูแกเกษตรกร ชวยจัดการเพ่ือใหกิจกรรมดําเนินไปไดอยางราบรื่นซ่ึงสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครไดเล็งเห็นผลจากการดําเนินงานจึงไดคัดเลือก ศพก.เขตตลิ่งชันเพ่ือเปนตนแบบตอไป 

 ๓.๒ บทบาทหนาท่ีและประโยชนท่ีไดรับ 

        ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเขตตลิ่งชันซ่ึงเปน ศพก.หลักมีพืช

หลักคือกลวยไมซ่ึงเปนกลวยไมตระกูลหวาย มอคคารา มีศูนยเครือขายท้ังสิ้น ๑๑ เครือขาย ไดแก 

   ๑) ศูนยจัดการดินปุยชุมชนแขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

   ๒) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 

   ๓) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

   ๔) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงบางบอน เขตบางบอน 

   ๕) จุดเรียนรูดานการผลิตพืชผักไฮโดรโปรนิกส แขวงบางมด เขตจอมทอง 

   ๖) จุดเรียนรูดานการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 

   ๗) จุดเรียนรูดานการเลี้ยงปลาแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

   ๘) จุดเรียนรูการเลี้ยงหอยแครงแขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

   ๙) จุดเรียนรูดานการเลี้ยงแพะ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 

   ๑๐) จุดเรียนรูดานการตลาด ตลาดน้ําคลองรัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

   ๑๑) จุดเรียนรูดานเคหกิจการเกษตร แขวงบางมด เขตทุงครุ 

ซ่ึงวัตถุประสงคของการมีศูนยเครือขายก็เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูกระจายอยูในพ้ืนท่ีและครอบคลุมในทุก ๆ ดานท้ัง 

Demand และ Supply ดังจะเห็นไดจากการมีท้ังศูนยเรียนรูดานการผลิต การแปรรูป และดานการตลาด โดย

มีการกําหนดหนาท่ีบทบาทของแตละเครือขายท่ีนอกจากจะเปนจุดเรียนรูในงานท่ีแตละเครือขายมีความ

ชํานาญแลว ยังมีกิจกรรมรวมกันในอีกหลาย ๆ กิจกรรม เชนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงจะใหแตละ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขายมารวมกิจกรรมเปนฐานเรียนรูตามความเหมาะสม 

และความตองการของพ้ืนท่ี ท้ังนี้จะเปนการสรางความสามัคคี 

การมีสวนรวมใหกับแตละเครือขายใหมีบทบาทในการดําเนิน 

กิจกรรม สําหรับท่ีมาของศูนยเครือขายจะเริ่มจากประธาน  

ศพก.หลัก และสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี ๓ และหนวยงานภาคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมพิจารณาการ

เขารวมเปนเครือขายโดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีควรกระจายไปในแตละพ้ืนท่ีและการมีจิตอาสาเพ่ือใหการ

ดําเนินงานรวมกันประสบความสําเร็จ หลังจากท่ีมีศูนยเครือขายก็มีการตั้งเปนคณะกรรมการเครือขาย ศพก. 

และรวมกันพิจารณาในการคัดเลือกศูนยเครือขายเพ่ิมเติมข้ึนในระยะตอ ๆ มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๓ ปจจัยแหงความสําเร็จ 

       สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานเปนเครือขายหรือเปนทีมนั้น นายไวพจน นิ

ตทิม ประธานเครือขาย ศพก.เขตตลิ่งชันไดเนนย้ําและใหความสําคัญถึงการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรท่ีจะมา

ทํางานเปนเครือขายรวมกัน คือ 

 

 

 

 



  ๑) ตองมีจิตใจอาสาท่ีจะทํางานรวมกันโดยไมหวังสิ่งตอบแทนอยางแทจริง ซ่ึงจะตองมีการ

พูดคุยเพ่ือทําความเขาใจใหตรงกัน 

  ๒) ควรเริ่มจากบุคคลท่ีมีความคุนเคยซ่ึงจะชวยใหการพูดคุยทําความเขาใจไดงายหรือท่ี

เรียกวาพูดจาภาษเดียวกัน 

  ๓) พิจารณาถึงการประสบความสําเร็จในอาชีพท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความเชื่อถือใหเกิดกับ

เกษตรกรหรือบุคคลท่ัวไปท่ีตองการเขามาศึกษาดูงาน 

  ๔) การเปนคนกระตือรือรน ใฝหาความรูเพ่ิมเติมใหกับตัวเอง  และมีปฏิสัมพันธอันดีกับ

บุคคลรอบขาง 

  ๕) แตละเครือขายจะมีทีมงานในการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานสามารถดําเนินการได

อยางตอเนื่อง 

 ๓.๔ ปญหาและอุปสรรค 

  ๑) ดานงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณท้ังหมดมาจากหนวยงานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณซ่ึงสวนใหญเปนงบดําเนินงานทําใหการพัฒนา ศพก.ไมสามารถดําเนินการไดในทุก ๆ ดาน และงบ

สนับสนนุมีจํานวนนอย ไมมีงบประมาณจังหวัดหรืองบประมาณกลุมจังหวัดสนับสนุนเนื่องจาก

กรุงเทพมหานครเปนเขตปกครองพิเศษการบริหาราชการจะตางจากจังหวัดอ่ืน ๆ 

  ๒) ดานการเดินทางสัญจร ในกรุงเทพมหานครท่ีตองใชระยะเวลานานและสภาพอากาศท่ี

รอนซ่ึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมของ ศพก. และเครือขาย หากไดรับงบประมาณในการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือเชื่อมโยงการดําเนินงานผานระบบอินเตอรเน็ตก็จะสามารถ

ชวยลดปญหาในการเดินทางลงไดบาง 

  ๓) ดานตัวบุคคล เกษตรกรตนแบบเครือขายสวนใหญยังไมสามารถเปนวิทยากรถายทอด

ความรูหนาชุมชนได ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาฝกหัดใหเกิดความคุนเคยในการพูดหนาชุมชน 

  ๔) แตละเครือขายยังไมสามารถเปนตัวแทนพ้ืนท่ีในการรวบรวมและแกปญหาไดอยางแทจริง 

เนื่องจากปจจัยหลาย ๆ อยาง เขน ภารกิจสวนตัว การเดินทางใชระยะเวลานาน สภาพสังคมใน

กรุงเทพมหานครท่ีเปลี่ยนไปในลักษณะตางคนตางอยู เปนตน 

 ๓.๕ แผนการพัฒนาเครือขาย 

  ๑) พัฒนาเกษตรกรตนแบบของเครือขาย ศพก. โดยจะใหคณะกรรมการเครือขาย ศพก.

รวมกันพิจารณาคัดเลือกตัวเกษตรกรตนแบบท่ีจะเขารับการพัฒนา  โดยจะมีการพัฒนาตอเนื่องสําหรับ

เกษตรกรตนแบบท่ีเคยไดรับการพัฒนาการเปนวิทยากร และเกษตรกรตนแบบรายใหมควบคูกันไป เนื่องจาก

การพัฒนาในลักษณะนี้ตองอาศัยความรูความเขาใจ การฝกทักษะ และประสบการณ 

  ๒) พัฒนาศูนยเรียนรูเครือขายใหมีความพรอมในองคประกอบของศูนย เหมือน ศพก.หลัก 

  ๓) จัดทําแผนกิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือใหเครือขายมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยาง

ตอเนื่องซ่ึงจะชวยสรางความนาเชื่อถือและเปนการประชาสัมพันธให ศพก.เครือขายเปนท่ีรูจักมากข้ึน 



ประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ประจําป 2562 

หลักของ ศพก. : เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

ส่ิงบงช้ี  1.ตอบโจทย ปญหา และแนวทาง ขอบคน พ้ืนท่ี สินคา 

  2.เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

หลักของเครือขาย ทุกคนไดประโยชนรวมกัน 

ส่ิงบงช้ีความเขมแข็ง  รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชน 

ประเด็นการถอดบทเรียน ศพก.เครือขาย อําเภอหันคา 

1.สถานการณท่ีมาของจุดท่ีเลือก 

 สาเหตุการถอดบทเรียนประเด็นเรื่องเครือขายเขมแข็ง ศพก.อําเภอหันคา เพราะประธานคือนายขวัญ

ชัย แตงทอง มีความเสียสละ และมีจิตอาสา ในการใหความรวมมือและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เขารวมบูรณาการ การทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึง ศพก.เครือขายท่ีเขารวมกันเปนสมาชิก ศพก. สวนใหญมีการทํางาน

รวมกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ระหวางเครือขาย โดยในแตละเดือน จะมีการประชุมคณะกรรมการ ศพก.

อยางตอเนื่อง และมีการแบงงานกันเพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  

2.มีเครือขายไรบาง ทําไมถึงมารวมตัวกันเปนเครือขาย 

 เชื่อมโยงเครือขายรวมกันจากการเขารวมโครงการกับสํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตร

จังหวัด ทําใหไดมีการแลกเปลี่ยนกัน เชื่อมโยงการทํางานในดานองคความรู และมีการทดลองปฏิบัติเรียนรูจาก

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย หมู ตําบล ช่ือ-สกุล ประธานศูนย 

1 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานดอนซาก 6 หวยงู นางนิตยา บุญจันทร 

2 วิสาหกิจกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 5 หวยงู นายจวน สวัสด ี
3 กลุมผูใชน้ํา 7 วังไกเถ่ือน นายบัวเพชร ใจแสน 

4 กลุมผูเลี้ยงโค 9 สามงามทาโบสถ นายปราโมทย เชิดชูสุวรรณ 
5 เกษตรผสมผสาน 12 บานเชี่ยน นายสายัณห โฉมเชิด 

6 กลุมแปรรูปอาหาร 4 สามงามทาโบสถ นางกัณหา เพ็งพันธ 

7 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานทับใต 9 สามงามทาโบสถ นายชวัญชัย แตงทอง 
8 กลุมจักรสารหวายบานคลองคต 1 วังไกเถ่ือน นางจํานงค ภูษิต 

9 เกษตรทฤษฎีใหม 2 หนองแซง นายวิเชียร ดีประสิทธิ์ 

10 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทับใต 9 สามงามทาโบสถ นายชวัญชัย แตงทอง 

11 กลุมเลี้ยงโค 4 ไพรนกยูง นายสมศักดิ์ คงเพชร 

12 กลุมเพาะเห็ดบานรางดู 12 หนองแซง นายอํานวย อุมครุฑ 

13 ศูนยจัดการดินตําบลหันคา 4 หันคา นายสุวรรณ มงคลเมฆ 



ของจริงในพ้ืนท่ี และชวยเหลือกันในการจัดทําโครงการตาง ๆ จากภาครัฐ เชน โครงการเกษตรยั่งยืน 1 และ 

โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย 

3.รวมตัวกันแลวไดอะไร(เปาหมายรวมของการรวมกัน) 

 ตองการองคความรู และลดตนทุนการผลิตท้ังตนเอง สมาชิก และเครือขายดานการเกษตร  

4.แตละเครือขายทําอะไร/มีหนาท่ีอะไรบาง 

 แตละเครือขายมีหนาท่ี เปนวิทยากรประจําแตละสถานี ไดแกสถานี ลดตนทุน การจัดทําบัญชี การ

ผลิตสารชีวภัณฑ การเลี้ยงโค การทําเกษตรผสมผสาน การจัดการดินและปุย การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเปดและ

ไกไข การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 

5.แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 

 1.เกิดความสามัคคี 

 2.เกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 3.รูปญหาและรวมหาแนวทางแกไขรวมกัน 

 

6.หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรตอ 

 1.เปดโรงเรียนเกษตรกรใหสมาชิกแปลงใหญเขามาเรียนรูตลอดฤดูกาลผลิต 

 2.ขยายผลสู 

2.1 แปลงใหญท่ีจะเริ่มดําเนินการในป 2563 

2.2 ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุชาว 

2.3 พัฒนาเกษตรกรตนแบบเพ่ิม ท้ังรายเกา และรายใหม 

2.4 รับสมาชิก ศพก.เพ่ิม 

 3.บูรณาการกับหนวยงานกรมวิชาการเกษตร เชน สรางหองปฏิบัติการผลิตปุยจุลินทรียชีวภาพ 

(PGPR2) เพ่ือสนับสนุนใหกับสมาชิกและเครือขาย 

 4.สรางเกษตรกรรุนใหม 

 

7.ปญหาอุปสรรค มีอะไรบาง แกไขอยางไร 

 เกษตรกรสวนใหญไมเปลี่ยนทัศนคติ ยังไมยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ 

 แนวทางแกไข 1.ปรับปรุงฐานเรียนรูใหมีความพรอมอยูเสมอ 2. ลงมือปฏิบัติทันทีใหเกิดผลเชิง

ประจักษ 3. เนนสรางคุณคาใหอาชีพการเกษตร และเนนการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  

 

 



8.ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน 

 มีการประชุมคณะกรรมการ ศพก.ทุกเดือน รับทราบปญหาจากสมาชิก ศพก เครือขาย และรวม

แกปญหาดวยกันระหวางการประชุม 

 

9.คิดวาอะไรคือความสําเร็จของจุดนี้ 

 9.1 ความรวมมือของสมาชิกเครือขาย 

 9.2 ครอบครัวใหการสนับสนุน เขาใจบทบาทของเกษตรกรสมาชิกเครือขาย 

 9.3 สมาชิก ศพก.สนใจ และตองการองคความรูใหมอยูเสมอ 

 9.4 ลงมือปฏิบัติใหเห็นจริง ท้ังผูเรียน และผูสอน 

 9.5 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

 9.6 ศึกษากลุมตนแบบ เพ่ือปรับใชกับกลุมสมาชิก ศพก เครือขาย 

 

10 ไดรับการสนับสนุนจากใคร เรื่องอะไร(คน งาน เงิน) 

 ไดรับการสนับสนุนจาก 

10.1 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท สนับสนุนปจจัยการผลิตและ

องคความรู 

10.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนับสนุนวิชาการความรู 

10.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นําเกษตรกรมาศึกษาดูงาน 

10.4 พัฒนาชุมชนอําเภอหันคา สนับสนุนองคความรูดานการแปรรูปผลผลิต 

10.5 องคกรปกครองทองถ่ิน(เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ) สนับสนุนงบประมาณจากทองถ่ิน 

10.6 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สนับสนุนสินเชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.รูปภาพประกอบ 



 
 

 

 

นายชลิต พิชยภิญโญ  

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

ผูถอดบทเรียน 

5 ส.ค.62 



การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2562 

ประเด็นการถอดองคความรู “เครือขายเขมแข็ง” 

1. สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 ช่ือศูนย:แปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย 
 สินคาหลัก: ทุเรียน 
 สถานท่ีตั้ง:หมูท่ี2 ตําบลบางขนุน อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 

 พิกัด:  x 657516 y 1527712  zone 47 

 ช่ือประธานศูนยเครือขาย :นายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี 
 เบอรโทรศัพท:081-657-6295 

 เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย  : การอนุรักษพันธุทุเรียน/การขยายพันธุทุเรียน 
 การนําไปใชประโยชน :เปนแปลงปลูกอนุรักษพันธุทุเรียนนนทและสาธิตการขยายพันธุทุเรียน 
 หลักสูตรการเรียนรู : การขยายพันธุทุเรียน 
ท่ีมา 
 กลุมแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย ไดเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ภายใน

อําเภอ  บางกรวย  และจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเม่ือป 2549 ในชื่อวา “วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกทุเรียนนนท

อําเภอบางกรวย” โดยมี จ.ส.อ. สมพงษ สกุลดิษฐ เปนประธานกลุมวิสาหกิจ มีสมาชิกเริ่มตน 7 ราย  ดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ วิถีการปลูกทุเรียนแบบภูมิปญญาดั่งเดิมและการรักษาพันธุทุเรียนนนท ไวในพ้ืนท่ี 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
 

 อุทกภัย ป 2554 น้ําทวมใหญท่ีผานมาทําความเสียหายตอพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีซ่ึงมี

พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนเสียหายเกือบท้ังหมดเกษตรกรอําเภอบางกรวยท่ีปลูกทุเรียนและผลไมอ่ืนๆ ไดรับความ

เสียหายอยางมาก อําเภอบางกรวยสวนถูกภัยธรรมชาติรอยเปอรเซ็นต ลมสลายท้ังหมด เกษตรกรหลายราย

ขายพ้ืนท่ี ใหแกบานจัดสรร ไมทําอาชีพการเกษตรตอ สงผลใหเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในอําเภอเริ่มลดนอยถอย

ลง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกทุเรียนอําเภอบางกรวย ไดรวมตัวกัน เพ่ือพยายาม ผลักดันใหเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีรักษาสวนทุเรียนไวเพ่ือการอนุรักษโดยสงเสริมองคความรูในการปลูกและเปดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรไดพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกัน 
 

 ป 2557 ทางสํานักงานเกษตรอําเภอบางกรวยไดจัดตั้ง ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรอําเภอบางกรวย (ศพก.) ข้ึนโดยใชสวนของ จ.ส.อ. สมพงษ สกุลดิษฐ เปนแปลงสาธิต ซ่ึงจากการ

จัดตั้ง ศพก. นี้เอง ทําใหเกษตรกรมีการรวมตัวกันอยางชัดเจนมากข้ึน คณะกรรมการไดมีบทบาทในการพัฒนา

และดําเนินงาน ไดดีข้ึนมีการพัฒนาเปนเกษตรกรผูนํา ทําใหกลุมมีศักยภาพมากข้ึน  
 

 ป 2560 ทางกรมสงเสริมโดยสํานักงานเกษตรอําเภอบางกรวยไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุม จึงได
สงเสริมใหเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเพ่ือใหเกษตรกรสามารถพัฒนากลุมไดตาม
วัตถุประสงคของกลุม เชนการพัฒนากระบวนการผลิต การลดตนทุน การพัฒนาคุณภาพ และการตลาด  ใน



การจัดตั้งนั้นไดมีการรับสมัครสมาชิก จํานวน 50 ราย มีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน 100 ไร ไดรับการพิจารณาจากการ
ประชุม คณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัด ทําใหกลุมแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย 
จัดตั้งเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 โดยมี นาย มนตรี แยมทรัพย ดํารงตําแหนงประธานแปลงใหญ  ตอมาป 
2561 กิจกรรมการของกลุมไดมีการฟนฟูการปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวยและเนนการอนุรักษสาย
พันธุทุเรียนพันธุดั้งเดิมของนนท ทําใหกลุมมีการพัฒนาและเติบโตข้ึน โดยปจจุบัน แปลงใหญทุเรียนอําเภอ
บางกรวย มีสมาชิก 77 ราย โดยสมาชิกท้ังหมด ไดเปนเกษตรกรทําสวนปลูกทุเรียนและไมผลตางๆในพ้ืนท่ี
ตลอดจนมีสมาชิกท่ีมิไดทําสวนแตยังมีใจรักในถ่ินกําเนิด รักการทําสวนทุเรียน มีภูมิปญญา เปนผูปกปองรักษา
อนุรักษ ปราชญทองถ่ิน แมมิไดทําการเกษตรแลวก็เปนสมาชิกดวย การรวมกันเพ่ือวัตถุประสงค ในทิศทาง
เดียวกันคือ เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร สรางรายไดใหกับเกษตรกรและสมาชิกท้ังหมด  สรางชื่อเสียง
ใหกับทองถ่ิน และเปนการอนุรักษมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหคงอยู และมีประธานแปลงใหญคือ นาย
ชคดี นนทสวัสดิ์ศรี มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโดยมีคําสั่งของนายอําเภอรับรองการดําเนินงาน
คณะกรรมการแปลงใหญ 
 
2. มีเครือขายอะไรบาง ทําไมถึงมารวมกันเปนเครือขาย 

 แปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวยเปนการรวมตัวกันของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนเพ่ือใหการขับเคลื่อน

การดําเนินงานของกลุมดําเนินการไดตามความตองการ จึงมีการรวมจัดตั้งเครือขายภายในกลุมและ

ประสานงานของเครือขายศูนยตางๆภายในอําเภอ ดังนี้ 

 เครือขายศูนยภายนอก 

 1. ศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบางกรวย 

 2. ชมรมอนุรักษทุเรียนนนทอําเภอบางกรวย 

 3. สวนหนาวัวคุณลัดดาวัลย คําสม  

 เครือขายภายในกลุม 

 1. เครือขาย Young Smart Farmer  

 2. เครือขายเกษตรกรตําบลวัดชลอ–บางกรวย 

 3. เครือขายเกษตรกรตําบลบางขุนกอง 

 4. เครือขายเกษตรกรตําบลบางสีทอง 

 5. เครือขายเกษตรกรตําบลบางขนุน 

 

  

 

 



3. รวมกันแลวไดอะไร (เปาหมายของการรวมกัน) 

เปาหมายการพัฒนา 

  1.การรวมกลุม  

  - รวมกลุมเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทุเรียนนนท 

  - รวมกลุมสรางองคความรู นําไปถายทอด และเขาสูการนําไปใช 

  - รวมกลุมแกปญหา ในทุกดาน เชน การผลิตทุเรียน โรคแมลง ภัยธรรมชาติ น้ําเค็ม น้ําแลง 

และสิ่งกระทบจากสภาพแวดลอม 

                      -การรวมตัวกัน ชวยคิด ชวยลงมือทํา ในการสรางและหาวัตถุดิบในราคาท่ีเปนธรรม และ

คุณภาพดี  

 2. การปลูกและดูแลรักษา 

  - สรางสภาพแวดท่ีเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนและ เปลือกสวน 

  - สรางภูมิคุมกัน ใหเกษตรกร มีความรูเรื่องโรคและแมลงและมีเกราะปองกันองคความรูดาน

ภัยธรรมชาต ิ

  -สรางตนทุเรียนท่ีสมบูรณพรอมใหผลผลิต 

 3. ผลผลิตมีมาตรฐาน 

  - กําหนดมาตรฐานสินคากลุม ใชภายใตสัญลักษณกลุมฯ 

  - สงเสริมขอรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

  - สงเสริมการใชตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ทุเรียนนนท 

 4. การตลาด 

  - สรางแบรน สินคาใหเปนท่ีรูจัก 

  - สงเสริมคุณคาของสินคาใหเปนท่ีตองการ 

  - สรางผลผลิตใหเปนสินคาPrenmium ท้ังสินคาหลักและสินคารอง 

  - สรางชองทางการตลาดใหแกสมาชิก ท้ังการชองทางตลาดออนไลน และหนาราน 

 

4. แตละเครือขายทําอะไร/มีหนาท่ีอะไรบาง 

 แปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย และเครือขายเปนการรวมกันเพ่ือวัตถุประสงค ในทิศทางเดียวกัน

คือ เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร สรางรายไดใหกับเกษตรกรและสมาชิกท้ังหมด  สรางชื่อเสียงใหกับ

ทองถ่ิน และเปนการอนุรักษมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ใหคงอยูโดยกิจกรรมจะเนนการฟนฟูการปลูก

ทุเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวยและเนนการอนุรักษสายพันธุทุเรียนพันธุดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรี ผานการ

ถายทอดองคความรู ศึกษาดูงาน  ฝกปฏิบัติ และการชวยเหลือสมาชิกจากการเขาในพ้ืนท่ีจริงแตแตละ

เครือขายจะมีแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 

 



เครือขายศูนยภายนอก 

 1. ศูนยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอบางกรวยเปนเครือขายสําคัญหลักของแปลง

ใหญทุเรียน เนื่องจาก คณะกรรมการศพก. หลายทานดํารงตําแหนงในคณะกรรมการแปลงใหญและเปนผู

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน วางแผนงานของแปลงใหญ ผานการประชุมของศพก.และเครือขายแปลงใหญ  อีก

ท้ังการถายทอดองคความรู ใหแกสมาชิกจะไดรับความรวมมือจากประธานศพก.เขามาถายทอดใหสมาชิก

ไดรับความรู 

 2. ชมรมอนุรักษทุเรียนนนทอําเภอบางกรวย มีบทบาทในเรื่องของสมาชิกแปลงใหญจะเปนสมาชิก

ของชมรมอนุรักษ การดําเนินงานทางดานการอนุรักษและเครือขายของชมรม จะทําใหสมาชิกไดรับขาวสารท่ี

เปนประโยชน เชน การตรวจวัดน้ําเค็มจากคลอกในจุดตางๆ อีกท้ังชมรมจะเปนตัวแทนของเกษตรกรในการ

ติดตอประสานงานขอรับความชวยเหลือตางๆ เม่ือเกิดปญหาท่ีตองการแกไข 

 3. สวนหนาวัวคุณลัดดาวัลย คําสม เปนศูนยเครือขายท่ีมีจุดเดนดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร ไดมีการ

เขามาชวยพัฒนากลุมใหเกิดรายไดเชน การนํานักทองเท่ียวแวะในจุดแปลงสาธิตแปลงใหญทุเรียน  และ

แนะนําใหกลุมพัฒนาการจัดการและสรางจุดเดนของกลุมใหมีความนาสนใจ รองรับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

และชวยพัฒนาสรางคุณคาของสินคาของกลุม ใหเปนตามความตองการของตลาด 

 เครือขายภายในกลุม 

 1. เครือขาย Young Smart Farmer ในกลุมแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวยจะมี YSF ชื่อ      

นาย สุรศักดิ์ เสือฟก ซ่ึงรับตําแหนงเลขานุการกลุม ไดนําองคความรูท่ีไดรับการพัฒนาจากการอบรมYSF และ

การอบรมจากโครงการอ่ืนๆ มาพัฒนา กิจกรรมของแปลงใหญ เชน การขยายพันธุ และการอนุรักษ และ

สามารถเปนวิทยากรถายทอดองคความรูตางๆไดดี 

 2. เครือขายเกษตรกรตําบลวัดชลอ–บางกรวย, เครือขายเกษตรกรตําบลบางขุนกอง ,เครือขาย

เกษตรกรตําบลบางสีทอง,  เครือขายเกษตรกรตําบลบางขนุนเปนกลุมเกษตรกร ท่ีจะมีตัวแทนของกลุม เปน

คณะกรรมการ เพ่ือรับการถายทอดขาวสาร ประชาสัมพันธ และเปนตัวแทนผูเสนอแนวทาง ปญหาท่ีเกิด

ข้ึนกับกลุม อีกท้ังยังเปนเครือขายท่ีดูแลสมาชิกไดอยางเขาถึง 

5. แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 

แตละเครือขายจะมีจุดเดนหรือความสามารถของเครือขาย การดําเนินการของแปลงใหญทุเรียน

อําเภอบางกรวยจะ ใหดําเนินการไปไดนั้นจําเปนท่ีจะตองมีเครือขายเขามารวมดวยเนื่องจาก การเปนศูนยๆ

เดียวนั้น ระบบกระบวนการคิดจะไมครอบคลุม หากมีผูมีความรูในหลายๆดานมารวมกัน แลกเปลี่ยน

ประสบการณ ทางแปลงใหญทุเรียนเองก็จะมีการรวมมือและสนับสนุนเครือขายตางๆดวย ก็จะเปนการเพ่ิมพูน

ประสบการณของกลุมตนเองและองคความรู ชวยเหลือสนับสนุนกันและกัน จะทําให กลุม/ศูนยนั้นมีความ

เขมแข็ง ยั่งยืน และประสบผลสําเร็จ  

 



6. หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรตอ 

 แผนแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย จะดําเนินการตามวัตถุประสงคขอกลุมดังนี้ 

  1. สนองพระราชดําริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 2.ปลูกและขยายพันธุทุเรียนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีการเก็บรวบรวมสายพันธุทุเรียนดั้งเดิม
ทองถ่ินในบางกรวย และนนทบุรี จัดทําตนพันธุ เก็บรักษาพันธุดีเฉพาะถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวยและพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ขยายพันธุใหครบและอนุรักษตนพันธุจัดรวบรวมขอมูล  จําแนกคุณสมบัติ  จุดเดน   แตละสายพันธุวามี
ลักษณะพิเศษ  แตกตางกันอยางไร  ในเรื่องของ  ผล  รสชาติ  รูปทรงใบ  ลําตน  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
เก่ียวกับทุเรียนสายพันธุพ้ืนเมืองประจําถ่ิน 
 3. จัดฝกอบรมใหความรูทางดานตาง ๆ ท้ังการปลูกทุเรียน การทําสวนผสมผสาน เปลือกสวน และ
พืชเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดในระหวางทุเรียนยังไมใหผลผลิตพัฒนาใหทุเรียนมีคุณภาพ 
 4. ประสานกับรัฐ หนวยงานราชการ เกษตรอําเภอ   หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีโครงการหรือ
งบประมาณสนับสนุนแกเกษตรกร  เพ่ือใหเกษตรกรในอําเภอบางกรวย  และสมาชิกของกลุมไดรับสิทธิ
ประโยชนโดยเทาเทียมกัน  
 5.เปนแหลงรวบรวมขอมูลงานวิจัยตาง ๆ ภูมิปญญาดังเดิมของชาวสวน ขอมูลทางดานวิชาการ
เก่ียวกับการปลูกทุเรียนเพ่ือใหเกษตรกรและสมาชิกไดเรียนรูจัดการดูแลสวน อยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณปญหาตางๆในการทําสวนทุเรียนและทําสวน 
 6. สนับสนุนสมาชิกดานความรูทางการเกษตรในกับเกษตรกรและสมาชิกใหผลผลิตมีคุณภาพ โดย
ไดรับผานการรับรอง GAP หรือตรารับรองคุณภาพสินคาอ่ืนๆ  
 7. เผยแพรแจงผลการดาํเนินงานของกลุมกับสมาชิกและเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ท่ีสนใจตอไป 
 8. หารายไดทําสินคาในนามกลุม จําหนาย รับการสนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตรกรจากหนวยงานรัฐ
และหนวยงานอ่ืนๆ  
 9. ดําเนินการตามขอเสนอ  ท่ีเห็นชอบตามมติท่ีประชุมรับรอง 
 
7. ปญหา อุปสรรค มีอะไรบาง แกไขอยางไร 

 1. สมาชิก สูงอายุ ทําใหการจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนยังไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี บางกิจกรรม

ตองจางบุคคลภายนอกเขามาชวยในเรื่องของการใชแรงงาน  

 2. สมาชิกไมสามารถเขารวมไดทุกกิจกรรมเนื่องจาก อยูในพ้ืนท่ีหางกัน จะมีการสลับกันมาทํา

กิจกรรมท่ีสนใจ หรือจัดกําหนดในชวงวันและเวลาท่ีสมาชิกสะดวก  

 3. วัสดุ/อุปกรณ ท่ีใชภายในกลุมไมเพียงพอตอกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในกลุม 

 4. ขาดการพัฒนาทางดานการตลาดอยางจริงจัง ทําใหรายไดท่ีเกิดกับสมาชิกของกลุมไมพียงพอ  

 5. ภัยธรรมชาติยากแกไข เชน น้ําเค็มในพ้ืนท่ีทําใหไมสามารถปลูกทุเรียนไดผลดี เกิดการยืนตนตาย 

หรือ เกิดพิพาทดานของชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีทางการเกษตร การใชน้ํารวมกัน  

 



8.ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน 

 การกําหนดแผนเกิดจาก วัตถุประสงคของกลุม จํานวน 9 ขอ และ มีการประชุมการทํางานแนวทาง

ใหสอดคลองของกลุมจากคณะกรรมการแปลงใหญและศพก.รวมกันวิเคราะหวาจะ ดําเนินการในรูปแบบไหน 

กําหนดเปนกิจกรรมแตละป และกิจกรรมโดยภาพรวม สรุปเปนแผนการดําเนินงาน เม่ือนําไปปฏิบัติพบปญหา

จะนําเขาท่ีประชุมและขอแนวทางจากท่ีประชุมในการแกไขปญหาตอไป  

9. คิดวาอะไรคือปจจัยความสําเร็จของจุดนี้ 

 1. สมาชิก การรวมมือกันของกลุมโดยสมาชิกแปลงใหญมีความรวมมือในการขับเคลื่อนกลุมใหเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจน เกษตรกรมีสวนคิดรวมแกไข มีกิจกรรมใหสมาชิกไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกัน

และกัน  ทําใหสมาชิกมีความผูกพันและสงเสริมใหกลุมเข็มแข็งมากข้ึน 

 2. ประธานแลคณะกรรมการกลุม ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีองคความรูและความเสียสละในเรื่องของสถานท่ี 

เวลาและความสามารถ ในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมของกลุมใหประสบความสําเร็จ  

 3. มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม กลุมแปลงใหญทุเรียนเปนกลุมท่ีเนนในเรื่องของวิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาของชาวนนทและการทําสวนทําใหเปนเสนหดึงดูดของกลุมใหเปนท่ีนาสนใจ มีมูลคาในตัวท่ีกลุมรักษา 

และเอกลักษณท่ีเฉพาะตัวไมสามารถลอกเลียนแบบได  

 4. การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เปนสวนชวยหนุนใหกลุมมีความเข็มแข็งมากข้ึน สามารถให

คําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาใหแกกลุมและสมาชิก ทําใหกลุมมีความเข็มแข็ง 

10. ไดรับการสนับสนุนจากใคร เรื่องอะไร (คน เงิน งาน) 

 การรับการสนับสนุน  

 1. งบประมาณ ไดรับงบประมาณในการจัดตั้งและจัดอบรม สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรเพ่ือให

สมาชิกดําเนินกิจกรรมเพ่ิมมูลคา จากสํานักงานเกษตรอําเภอบางกรวย  

 2. องคความรู ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณเชน ตรวจ

บัญชีสหกรณ สหกรณจังหวัด ประมง ปศุสัตว ชลประทาน และหนวยงานอ่ืนๆ ในการเปนวิทยากร อบรมให

ความรูแกสมาชิกของกลุมและแนะนําการบริหารจัดการกลุมในทุกๆดาน 

  

 

 

 

 

 



11. รูปภาพประกอบ 

 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฐานการเรียนรูท่ี 1การขยายพันธุทุเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรูท่ี 2การอนุรักษพันธุทุเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ป 2561  

 การผลิตสินคารอง ก่ิงพันธุทุเรียน  วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 สมาชิกรวมกลุมกันเพาะเมล็ดทุเรียนท่ี

ไดรับจากการสนับสนุนโครงการระบบสงเสริมแบบแปลงใหญในการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาแปลงใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสรางโรงเรือนเพาะชําทุเรียนวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 สมาชิกรวมกันสรางโรงเรือนเพ่ือไวใช

เพาะชําตนกลาทุเรียนท่ีเพาะเมล็ดเม่ืองันท่ี 8 มิถุนายน 2561 และไวเปนโรงเรียนและเสียบยอดพันธุทุเรียน

ตอไป  

 

 

 กิจกรรม ป 2562 

 

 

 

 การเก็บยอดพันธุจากโครงการ อพ.สธ. โดยคณะกรรมการแปลงใหญเขาไปในพ้ืนท่ีสมาชิกเก็บยอด

พันธุจากตนพระราชทานนํามาเสียบยอดเพ่ือใหไดก่ิงพันธุทุเรียนนนทแท  

  

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ป 2561 

 คณะกรรมการแปลงใหญใหคําปรึกษาและดําเนินปรับปรุงแปลงสมาชิกเพ่ือใหเหมาะสมแกการทํา

สวนทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก่ิงพันธุทุเรียนท่ีเปนสินคารองของกลุมไดนําไปสนับสนุนใหแกหนวยงานราชการ สมาชิกกลุมและสมาชิก

ชมรมทุเรียนอําเภอบางกรวยเพ่ือใหนําไปปลูกและอนุรักษตอไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ป 2562 

 การประชุมเพ่ือวิเคราะหแผนทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาและปรับปรุงแนวทางของกลุมฯ วันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2561ณ แปลงสาธิตแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย หมู 2 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอบรมเพ่ือรับการถายทอดความรูใหกับสมาชิกครั้งท่ี 1 ประจําป 2562 ประเด็นการขยายพันธุ

พืชเสียบยอดเพ่ือลดตนทุน วันท่ี 3 ธันวาคม 2561ณ แปลงสาธิตแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย หมู 2 

ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

กิจกรรม ป 2562 

 การอบรมเพ่ือรับการถายทอดความรูใหกับสมาชิกครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 ประเด็นการขยายพันธุ

พืชการเปลี่ยนถายกระถางเพ่ือเพ่ิมมูลคา วันท่ี 29 มกราคม 2562ณ แปลงสาธิตแปลงใหญทุเรียนอําเภอบาง

กรวย หมู 2 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมลดตนทุน เอาเศษวัสดุในพ้ืนท่ีทองหลาง มาสับละเอียด เพ่ือนําไปใชเปน

วัสดุปรับปรุงบํารุงดินและเปนสินคารองของกลุม วันท่ี 28 มิถุนายน 2562ณ แปลงสาธิตแปลงใหญทุเรียน

อําเภอบางกรวย หมู 2 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

  

 

 

 

 

 



การขับเคล่ือนกลุมจากการประชุมคณะกรรมการแปลงใหญและศพก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณกลุมแปลงใหญทุเรียนอําเภอบางกรวย 

 

 

 

 

 



สินคาแปลงใหญ 

     กิ่งพันธุทุเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุปลูกทองหลาง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

หลักการของ ศพก. เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

ส่ิงบงช้ี  1. ตอบโจทย ปญหาและแนวทางของ คน พ้ืนท่ี สินคา 

 2. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

หลักการของเครือขาย ทุกคนไดประโยชนรวมกัน 

ส่ิงบงช้ีความเขมแข็ง รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชน 



 
 

รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) 

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกา   จังหวัดปทุมธานี 

กรมสงเสริมการเกษตร  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 



 
 

คํานํา 
 

   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตร 

ท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน เปนศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ   กับเกษตรกรใน

ชุมชน ดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตนแบบท่ีประสบผลสาํเรจ็ ซึ่งมีองคความรูท่ีสามารถ  เปนแบบอยางใหกับเกษตรกรใน

ชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สําคัญของพื้นที่ ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการ จนถึง

การตลาด  

   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เปนศูนยเรียนรูฯ 

ที่มีองคความรูในดานการลดตนทุนการผลิตขาว สํานักงานอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงไดดําเนินการถอดบทเรียน

เกษตรกรตนแบบ เพ่ือนําบทเรียนท่ีได ไปเผยแพรใหเกษตรกร และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนําไปประยุกตใชในการสงเสริม

การปลูกขาว และพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

          สํานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกา
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
      สารบัญ 
 

             หนา 

ขอมูลท่ัวไป และประวัติเกษตรกรตนแบบ 1 

แรงบันดาลใจในการทํางาน 1 

องคความรูกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 1 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยี 

กลยุทธในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

8 

10 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 10 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 11 

บทสรุปและสาระสําคัญท่ีไดจากการถอดบทเรียน   11 

ภาคผนวก 12 
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องคความรูและเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรตนแบบ ศพก.อําเภอลําลูกกา  

ขอมูลท่ัวไป และประวัติเกษตรกรตนแบบ 

   นายสมคิด  เงาภูทอง (อดีตผูใหญบาน หมูท่ี 14  ตําบลบึงทองหลาง  อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี)  ไดประกอบอาชีพทําการเพาะปลูกขาวเริ่มจากการปลูกขาวแบบเดิม เปนการทํานาแบบนา
หวาน โดยทํานาปละ  1  ครั้ง แลวปลอยท้ิงนาไว  จนชวงฤดูฝนคอยทํานาตอไป ตอมาในชวงป  2530 
เปลี่ยนรูปแบบการปลูกขาวเปนนาหวานน้ําตม  และทํานาปละ  2  ครั้ง  ไดเริ่มสังเกตถึงการทํานาท่ีผานมา
เกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการเขารับการอบรมในโครงการท่ีสําคัญตางๆโดย
รวมกับสานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานแีละศูนยเมล็ดพันธุขาวปทุมธานี จนทําใหคนพบ
แนวทางในการจัดการแปลงนาขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

แรงบันดาลใจในการทํางาน 

 เมล็ดพันธุขาวถือวาเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญมากของชาวนา ชาวนาสวนใหญไมนิยมพัฒนาและเก็บ

เมล็ดพันธุไวใชเอง จึงทําใหชาวนาไทย สวนใหญตองพ่ึงพาเมล็ดพันธุขาวจากผูอ่ืน เปนการเพ่ิมตนทุนในการ

ผลิต การแกไขปญหาเพ่ือลดตนทุนการผลิตของชาวนาไทย โดยเฉพาะตนทุนดานเมล็ดพันธุ นอกจากจะลด

ตนทุนการผลิตลงไดสวนหนึ่งแลว ยังสามารถสรางความม่ันคงทางดานเมล็ดพันธุขาวใหสังคมเกษตรไทยใน

ระยะยาวไดตอไป การแกไขปญหาดังกลาวชาวนาตองตระหนักในการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันและกัน  

การใชเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพจะลดตนทุนของเกษตรกรไทยโดยตรง เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดีจะลด
ปริมาณการใชเมล็ดพันธุตอไรลง ผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน และจากขอมูลของกรมการขาวพบวา หากเกษตรกรใช
เมล็ดพันธุขาวพันธุดี อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวตอไรลดลงถึงรอยละ 50 จากท่ีเคยใชแตเดิม ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 10 จะเห็นวาการสงเสริมใหเกษตรกรใชเมล็ดพันธุดีและมีคุณภาพไดมาตรฐานจะเปนประโยชนตอ
เกษตรกรโดยตรงและเปนประโยชนตอประเทศชาติ ในการเพ่ิมผลผลิตตอไรและลดตนทุนใหกับเกษตรกร  
 
องคความรูกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  

 1.  การเลือกพ้ืนท่ีปลูก 
  การทํานาเปนอาชีพหลัก ในการเลือกพ้ืนท่ีปลูกขาว  เนื่องจากอยูใกลแหลงน้ํา  ท้ังคลองสง
น้ําของชลประทานและแหลงน้ําตามธรรมชาติ  รวมท้ังการขนสงสะดวก สวนพันธุขาวนาหลักการเลือกพันธุ
ขาวใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  พันธุขาวท่ีปลูกปจจุบันเปนพันธุปทุมธานี 1 เปนพันธุขาวท่ีให
ผลตอบแทนคอนขางสูง สามารถนํามาแปรรูปเปนขาวสารในการบริโภค และขายในชุมชนได 
 2.  กระบวนการผลิตไดมาตรฐาน 
  2.1  การเลือกใชพันธุขาว 
  มีการปลูกพันธุขาวปลูกไวใชเอง  ซ่ึงการปลูกขาวนายสมคิด  เงาภูทอง เดิมไดเลือกพันธุขาว
สุพรรณบุรี  60, ชัยนาท 1 และมีการคัดเลือกพันธุขาวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จนปจจุบันไดเลือกพันธุขาว กข 57 
ปทุมธานี 1 มาผลิตเมล็ดพันธุขาวใหแกสมาชิกศูนยขาวชุมชน และนํามาบริโภคและแปรรูปจําหนาย 
ผลิตภัณฑขาวตราชาวนาเพ่ือจําหนายใหสมาชิกและราษฎรในชุมชน  
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  2.2  วธิีปลูก 
  มีการวางแผนปลูก  การคัดเลือกพันธุขาวท่ีดีและมีการระบุแหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ  มีการ
จัดการแหลงน้ํา  การเตรียมดิน เริ่มจากการไถดิน  1  ครั้ง  และใชรถตีดิน  ลูบเทือก  1  ครั้ง และเริ่มหวาน
ขาว นอกจากนี้ยังใสปุยตามการวิเคราะหดิน  โดยครั้งท่ี  1  ใสปุยสูตร  16 – 20 – 0  ครั้งท่ี 2 ใสปุยสูตร  
46 – 0 – 0  อัตรา  20   กิโลกรัมตอไร  ระยะหางชวงใสปุย  30  วัน   

 2.3 ระบบการปลูก 
 นายสมคิด  เงาภูทอง มีการจัดระบบการปลูกขาวดังนี้ คือ   
 ครั้งท่ี  1 ปลูกขาวนาปรัง  ระหวางเดือนมกราคม – เมษายนขอทุกป   

  ครั้งท่ี  2 ปลูกขาวนาปรัง  ระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมของทุกป  สวนชวงเดือน
กันยายน – ธันวาคม เกือบทุกป จะเกิดอุทกภัยซํ้าซาก  แตมีบางปท่ีน้ําไมทวม  จะมีการเปลี่ยนพ้ืนท่ีเคยน้ํา
ทวมใหมีการปลูกพืชหมุนเวียน  สวนใหญเปนพืชตระกูลถ่ัวท่ีเปนพืชบํารุงดิน  ใชน้ํานอยในฤดูแลงเหมาะปลูก
เปนพืชหลังนา 
 
  2.4 การควบคุมวัชพืช 
  ในการควบคุมวัชพืชของนายสมคิด  เงาภูทอง มีการควบคุมแบบผสมผสานคือมีการฉีดยาคุม
หญา ใชบิวทาคลอ ในระยะหลังปรับเปลี่ยนมาเปนการปลูกขาวนาดําโดยใชเครื่องปลูกขาว  ทําใหลดปญหา
วัชพืชและ ทําใหปริมาณวัชพืชลดลง 
 
  2.5 การปองกันกําจัดโรค  แมลง และสัตวท่ีเปนศัตรูพืช 
  ในการปองกันกําจัดโรคในขาว โดยใชระบบ ipm (การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน)  
โดยเนนการสํารวจตรวจนับศัตรูพืช และการสํารวจแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงไดรับการอบรมจากโครงการ
ระบบสงเสริมนาแปลงใหญ ( ป 2559 -2560) 

 
  2.6 การจัดการน้ํา 
  ในการปลูกขาวของนายสมคิด  เงาภูทอง จะมีแหลงน้ําเพียงพอตอการปลูกขาว  ซ่ึงแหลงน้ํา
ไดจากคลองชลประทาน การบริหารจัดการน้ําตามความเหมาะสมและความตองการของอายุขาว   
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  2.7 การเก็บเก่ียวขาว  สีขาว นวดขาวและลดความชื้น 
  ในการเก็บเก่ียวขาวจะมีการเก็บเก่ียวชวงระยะพลับพลึง  มีการปลอยน้ําในนากอนเก็บเก่ียว
ประมาณ  10  วัน  ใหมีความชื้นลดลงประมาณ  20  เปอรเซ็นต  เม่ือขาวท่ีเก็บเก่ียวในแปลงนาขาว  โดย

จางรถเก่ียวขาวจะเก่ียวขาวเปลือกท่ีเก่ียวได
แบงเปนสามสวน คือ  สวนแรกขายเปน
ขาวเปลือก  สวนท่ีสองนําขาวท่ีเก็บเก่ียวเก็บไวทํา
เมล็ดพันธุขาวไวใชในฤดูตอไป  สวนท่ีสามจะ
นํามาแปรรูป  โดยการใชเครื่องสีขาวของตนเอง
และนําขาวเปลือกท่ีไดจากการเก็บเก่ียวจากรถ
เก่ียวขาว  นํามาตากบนลาน   โดยมีการเกลี่ยขาว
เพ่ือลดความชื้นใหลดลงเหลือประมาณ  14 – 

15  เปอรเซ็นต  และมีการกําจัดสิ่งปลอมปนโดยใชเครื่องสี
ฝด  หลังจากตากขาวจนไดความชื้นเหมาะสม  จึงนํามาแปร
รูป  โดยใชเครื่องสีขาวขนาดเล็กของกลุม  ตั้งแต ป 2558  
เปนเครื่องสีขาวขนาด 3 แรง  และสามารถสีขาวไดวันละ  
800  กิโลกรัม  ซ่ึงขาวท่ีสีไดจะแบงขาวไวบริโภคภายใน
ครวัเรือน  และสวนท่ีเหลือจําหนายในชุมชน 
 
 
 
          การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีเพ่ือกระจายใหแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรท่ัวไป จะตองมี

กระบวนการผลิตท่ีดี มีมาตรฐานตามท่ีหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกําหนด ซ่ึงเริ่มตั้งแตการทําแปลง

ขยายพันธุขาว การคัดเลือกเกษตรกร การคัดเลือกพันธุขาวท่ีจะผลิต การดูแลรักษาขาวในแปลงนา การ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว จนกระท่ังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวท่ีพรอมจําหนาย ซ่ึงมีรายละเอียดของแต

ละข้ันตอนการผลิตโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

          การคัดเลือกพ้ืนท่ีทําแปลงขยายพันธุขาว ควรเลือกพ้ืนท่ีอยูรวมกันเปนกลุม ติดตอกันหรืออยูใกลเคียง

กัน สะดวกในการดูแล และติดตามงาน ติดถนน การคมนาคมสะดวก มีแหลงน้ําใชพอเพียงตลอดฤดูการผลิต 

ดินมีความอุดมสมบูรณ ไมอยูใกลคอกสัตว และบอเลี้ยงปลา ไมเปนดินกรดจัด หรือดางจัด และอยูใกลแหลง

รับซ้ือและโรงงานปรับปรุงสภาพ 

          การคัดเลือกเกษตรกร จะตองคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความสนใจ ตั้งใจจริงและพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุ ขยัน หม่ันตรวจถอนพันธุปนสมํ่าเสมอ มีความซ่ือสัตย รักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ 

ไมปลอมปน หรือลักจําหนายเมล็ดพันธุ มีการรวมกลุมชวยกันถอนพันธุปน มีพ้ืนท่ีไมมากเกินไป จะไดมีเวลา

ตรวจถอนพันธุปน 
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          การคัดเลือกพันธุขาวท่ีจะผลิต ควรเลือกพันธุขาวเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกและระดับน้ํา เปนพันธุท่ี

เกษตรกรสนใจและนิยมปลูก มีความตานทานตอโรคและแมลงท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี หลีกเลี่ยงพันธุท่ีไมทนทานตอ

สภาพอากาศในบางฤดู และเปนพันธุขาวท่ีตลาดตองการ 

          การวางแผนการปลูกขาว ควรหลีกเลี่ยงการปลูกขาวตางจากพันธุเดิม เพ่ือลดปญหาขาวปนจากขาว

เรื้อ ควรกําจัดขาวเรื้อกอนเปลี่ยนพันธุใหม หามปลูกขาวพันธุท่ีออนแอตออากาศ หนาวเย็นในชวงกันยายน-

พฤศจิกายน และหลีกเลี่ยงการปลูกขาวในเดือนท่ีระยะเก็บเก่ียวตรงกับชวงฝนตกชุก 

          การเตรียมดิน จะตองจัดขาวเรื้อกอนเปลี่ยนพันธุขาวหรือเริ่มทําแปลงขยายพันธุครั้งแรก โดยตากหนา

ดินหลังเก็บเก่ียวขาวอยางนอย 2 สัปดาห แลวใชโรตารี่ย่ํากลบตอซัง จากนั้นระบายน้ําออกใหหนาดินแหง 2 

สัปดาห จนขาวเรื้องอก จึงใชขลุบย่ํา กลบขาวเรื้อ หมักไว 1-2 สัปดาห กอนคราด ทําเทือก ปลูก และปรับพ้ืน

นาใหเรียบสมํ่าเสมอ ทํารอง ระบายน้ําทุก 4 เมตร 

          การเตรียมเมล็ดพันธุขาว ควรใชเมล็ดพันธุขาวจากแหลงผลิตท่ีเชื่อถือได ทําการสุมเมล็ดพันธุเพ่ือ

ตรวจสอบ ขาวปน และความงอกกอนปลูก ใชเมล็ดพันธุขาวในอัตรา 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับปลูกแบบหวาน

น้ําตม และ 5 กิโลกรัมตอไร สําหรับปลูกแบบปกดําดวยคน และ 10 กิโลกรัมตอไร สําหรับปกดําดวยเครื่อง

ปกดํา 

          วธิีการปลูกขาว การปลูกแบบหวานน้ําตม เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีอาศัยน้ําชลประทานท่ีขาดแคลนแรงงาน 

ทํานาหลายครั้งตอป ไมมีการเปลี่ยนพันธุ โดยนําเมล็ดพันธุขาวแชในน้ําสะอาด นาน 1 - 2 ชั่วโมง นําข้ึนหุม

อีก 36 - 48 ชั่วโมง จนเมล็ดงอกเปนตุมตา คอยนําไปหวานในนาดวยมือหรือเครื่องหวานเมล็ด สวนการปลูก

แบบปกดํา เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน หรือมีการเปลี่ยนพันธุขาว เพ่ือปองกันปญหาขาวเรื้อ และกรณีท่ีมี

เมล็ดพันธุจํากัด แตตองการขยายปริมาณมาก การตกกลาในนาและปกดําดวยคนตองกําจัดขาวเรื้อในแปลงท่ี

จะใชตกกลา นําเมล็ดพันธุขาวแชและหุมเชนเดียวกับวิธีหวานน้ําตมจนเมล็ดงอกเปนตุมตาจึงนําเมล็ดไปหวาน

ในนารอจนกลาอาย ุ20- 30 วัน จึงถอนกลาแลวนําไปปกดําในนา ท่ีมีระดับน้ําไมเกิน 10 เซนติเมตร 

           การควบคุมวัชพืช ควรใชสารเคมีควบคุมวัชพืชใหถูกตอง ถูกกับชนิดของวัชพืช (ใบแคบ ใบกวาง กก) 

ถูกกับเวลาท่ีใชแลวไดผลดี (โดยนับจากวันหวานขาว) ถูกอัตราท่ีสารนั้นกําหนด ตองเปดน้ําเขานาหลังพน

สารเคมี 3 วัน และรักษาระดับน้ํา 5 - 10 เซนติเมตร หลังกําจัดวัชพืช เพ่ือปองกันวัชพืชงอกอีกครั้ง 

          การจัดการน้ําในนาขาว ตองรักษาระดับน้ําใหเหมาะสมกับอายุขาว เชน ระยะกลาควรใหน้ําอยูท่ีระดับ 

5 เซนติเมตร ระยะแตกกอควรใหน้ําอยูท่ีระดับ 5 - 10 เซนติเมตร ระยะตั้งทอง-ออกดอกควรใหน้ําอยูท่ีระดับ 

10 เซนติเมตร และตองระบายน้ํากอนเก็บเก่ียวโดยนาดินเหนียวตองระบายน้ํากอน 10 - 14 วัน สวนนาดิน

ทรายตองระบายน้ํากอน 7 วัน 

          การใสปุยในนาขาว ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุย ระดับน้ําขณะใสปุยควรอยูท่ี 5 - 10 เซนติเมตร ควร

ใสปุยใหเหมาะกับชนิดของดิน และระยะการเจริญเติบโตขาว 
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                   การใสปุยในนาขาว สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง (ตนเตี้ย) 

 ดินเหนียว แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ปุยสูตร16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 25 - 
35 กิโลกรัม/ไร ครั้งท่ีสอง ปุยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20 - 30 
กิโลกรัมตอไร 

 ดินรวน และดินทราย แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ปุยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 - 35 
กิโลกรัม/ไร ครั้งท่ีสอง ปุยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20 - 30 
กิโลกรัมตอไร 

                    การใสปุยในนาขาว สําหรับขาวไวตอชวงแสง (ตนสูง) 
                   ดินเหนียว แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ปุยสูตร16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 
20 - 25 กิโลกรัมตอไร ครั้งท่ีสอง ปุยยูเรีย อัตรา 5 - 10 กิโลกรัมตอไร หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 10 
- 20 กิโลกรัมตอไร 
  ดินรวน และดินทราย แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ปุยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 20 
- 25 กิโลกรัมตอไร ครั้งท่ีสอง ปุยยูเรีย อัตรา 5 - 10 กิโลกรัมตอไร หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 10 - 
20 กิโลกรัมตอไร 

          การกําจัดขาวปน เปนการรักษาพันธุขาวใหบริสุทธิ์ มีลักษณะถูกตองตรงตามลักษณะพันธุ จึงมี

ความจําเปนมากท่ีตองหม่ันตรวจแปลง เพ่ือกําจัดขาวเรื้อ ขาวปน หรือขาวกลายพันธุ เพราะการเกิดการปะปน

ของเมล็ดพันธุขาวเพียงเมล็ดเดียว หรือขาวเรื้อเพียงกอเดียว จะทําใหเมล็ดขาวท่ีผลิตไดไมไดมาตรฐาน ซ่ึงไม

สามารถใชเปนเมล็ดพันธุได ฉะนั้น การตรวจและกําจัดขาวปนควรทําในระยะตางๆ ดังนี้ 

 ลักษณะตางๆ ในการพิจารณาขาวปนหรือขาวกลายพันธุ สิ่งท่ีสังเกตงายๆ คือ ลักษณะการ

เจริญเติบโตของตน ไดแก ทรงกอ ความสูง ใบ ขนาดของใบลักษณะการชูใบ บางพันธุใบตั้ง บางพันธุใบแผบาง

พันธุใบตก วันออกดอก ขาวพันธุเดียวกันควรมีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอกันออกดอกพรอมกัน ไมควรแตกตาง

กันมากเกินกวา 7 วัน เมล็ดท่ีมีหางมักจะปรากฏเสมอในตนขาวกลายพันธุ ลักษณะของรวงขาวแตละพันธุ

แตกตางกัน ความสั้นยาวของรวง ความถ่ี หางของระแง ขาวกลอง ขาวเจาจะมีขาวกลองใส ขาวเหนียวจะมี

ขาวกลองขุน นอกจากนี้ ขาวเจาบางพันธุ จะมีทองไข 

          การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

          การปลูกขาวในพ้ืนท่ีเขตรอน ปญหาโรคและแมลงรบกวนเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ในแตละป ปญหา

ศัตรูขาวท่ีเกิดข้ึนทําใหผลผลิตขาวลดลงถึงรอยละ 20 ศัตรูขาวท่ีสําคัญ ไดแก โรคขาวตางๆ แมลงศัตรูขาว 

สัตวศัตรูขาว เชน หอยเชอรี่ และหนู ศัตรูขาวท้ังหมดนี้สามารถเขาทําลายตนขาวไดในระยะตางๆ กัน การใช

ปจจัยการผลิตท่ีมากเกินไป ไดแก ปุยเคมี ก็สามารถเปนสาเหตุใหเกิดโรค และแมลงเขาทําลายได ท้ังความชื้น

และอุณหภูมิในอากาศท่ีสูงมากก็จะเกิดโรคไดเชนกัน นอกจากนี้การใชวิธีปองกันและกําจัดศัตรูขาวแตละวิธีไม

อาจประกันไดวาจะไดผลท้ังหมด ดังนั้นคําแนะนําตางๆ ท่ีระบุไวนั้น ผูท่ีนําไปใชสมควรจะตองทําความเขาใจ

และระมัดระวังการใชผลิตภัณฑตางๆใหถูกตองประกอบกับการจัดการตามข้ันตอนการปลูกขาวอยางถูกวิธี 
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เปนการผสมผสานทุกวิธีการจัดการใหไดผล วิธีการจัดการเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูขาวแบบผสมผสาน

ประกอบดวยวิธีตางๆ ดังนี้ 

 1) การใชวิธีเขตกรรม ใชอัตราเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสม ไมบางเกินไป หรือไมหนาแนนเกินไป แปลงปลูก

ขาวสามารถระบายอากาศไดดี ไถพ้ืนท่ีตากดินหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเคยมีโรคระบาด กําหนด

ระยะเวลาปลูกขาวท่ีมีชวงเก็บเก่ียวกอนฝนตกชุก หรือเลี่ยงระยะเวลาท่ีจะเกิดการเขาทําลายของแมลง โรค 

แมลง บางชนิดเกิดในแปลงตกกลา ควรหม่ันตรวจดูแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ อยาใหขาดน้ํา ปรับปรุงพ้ืนท่ีปลูก

ขาว เพ่ือหลีกเลี่ยงแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวศัตรูขาว ไดแก ลดพ้ืนท่ีคันนาซ่ึงเปนท่ีอยูของหนู กําจัดวัชพืชบนคัน

นา ปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดชีพจักรของแมลงพาหะและเชื้อไวรัสท่ีทําใหเกิดโรค 

 2) การใชพันธุขาวท่ีเหมาะสม ใชเมล็ดพันธุขาวท่ีสะอาดปราศจากโรคและสิ่งเจือปน         เลือกใช

เมล็ดพันธุขาวท่ีตานทานโรค หรือ แมลงท่ีมีประวัติเคยระบาดในพ้ืนท่ีนั้นมากอน ไมปลูกขาวพันธุเดียวกันใน

พ้ืนท่ีนาผืนใหญและปลูกติดตอกันตลอดท้ังป เปนเวลานาน 

 3) การใชปุยเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม โรคบางชนิดเกิดจากการใชปุยเคมีอัตราสูงเกินไป หรือใช

ผิดเวลา ไดแก การเกิดโรคไหม บางครั้งเกิดจากการใสปุยไนโตรเจนสูงเกินไป โรคบางชนิด เชน โรคใบจุดสี

น้ําตาล ควรใสปุยไนโตรเจนและปุยโพแทสเซียมเพ่ิมข้ึน ปองกันการแพรระบาดของเพลี้ยไฟดวยการใสปุย

ไนโตรเจนเพ่ือเรงการเจริญเติบโตของตนขาวในระยะแรกของการเจริญเติบโต 

 4) การใชสารเคมีฉีดพน ใชสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุขาวกอนปลูก เม่ือพบวาเกิดการระบาดของโรค 

แมลง ในระดับท่ีอันตราย ควรใชสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถกําจัด

โรค แมลงท่ีเกิดข้ึนไดตรงตามอาการของโรค หรือแมลงท่ีระบาดนั้น กอนการใชสารปองกันกําจัด โรค แมลง 

ใหศึกษาวิธีการใชท่ีระบุอยูบนภาชนะบรรจุอยางละเอียด และใชตามคําแนะนํานั้นอยางเครงครัด สวมชุดและ

อุปกรณปองกันพิษจากสารเคมีใหเรียบรอย หลังการใชสารปองกันกําจัด โรค แมลง ใหทําความสะอาดรางกาย

และเครื่องใชใหเรียบรอย เก็บรักษาอุปกรณท่ีใชในการพนสารเคมี ในท่ีปลอดภัย ใหเรียบรอยทุกครั้งหลังการ

ใชงาน บรรจุภัณฑท่ีเปดใชหมดแลวหรือคงเหลืออยูใหเก็บไวในท่ีท่ีพนอันตรายจากเด็ก และบุคคลท่ัวไป 

 5) การใชวิธีกลเพ่ือการปองกัน ใชกับดักแสงไฟลอตัวแกของแมลงท่ีทําลายตนขาว หรือ ของแมลงท่ี

เปนพาหะของโรค หลังเก็บเก่ียวขาวแลวควรปลอยใหพ้ืนท่ีนาวางเปลาประมาณ 45-60 วัน หรือหลีกเลี่ยง

การปลูกขาวแบบตอเนื่อง ควรอนุรักษศัตรูธรรมชาติ เพ่ือกําจัดหนู และแมลงศัตรูอ่ืนๆ หม่ันตรวจดูแลแปลง

ปลูกขาวอยางสมํ่าเสมอ กําจัดวัชพืชบนคันนา ถาพบเห็นวาเกิดโรค แมลง ใหรีบเก็บทําลาย หรือหาวิธีปองกัน

กําจัดทันที ไมใหเกิดการระบาดออกไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 6) การจัดการศัตรูขาวดวยวิธีผสมผสาน เปนวิธีการรวมเทคโนโลยีตางๆมาใช เพ่ือควบคุมประชากร 

(จํานวน) ของศัตรูขาว ใหลดนอยลงดวยวิธีการปองกัน ใชพันธุตานทาน การเขตกรรม การทําหมันแมลง ใช

สารดึงดูดแมลง การใชชีววิธีโดยสงเสริมประสิทธิภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีเปนศัตรูของศัตรูขาวอีกทีหนึ่ง และ

ทายท่ีสุด อาจตองใชสารเคมีปองกันกําจัดตามความจําเปน ซ่ึงจะตองใชตามกรรมวิธีท่ีถูกตอง 



๗ 
 
 การเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุขาว ตองระบายน้ํากอนเก็บเก่ียวอยางนอย 7 - 10 วัน เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ

ขาวท่ีระยะสุกแกพอดี ประมาณ 30 วันหลังขาวออกดอก รอยละ 80 ทําความสะอาดรถเก่ียวนวดกอนเก็บ

เก่ียวเมล็ดพันธุ เก่ียวขาวขอบแปลงแยกออกเพ่ือทําความสะอาดรถเก่ียวนวดอีกครั้งกอนเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ 

ทําความสะอาดภาชนะบรรจุ และรถบรรทุกกอนเก็บเก่ียว และชักลากเมล็ดพันธุ 

 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว ประกอบดวยการลดความชื้นเมล็ดพันธุขาวและการทําความสะอาด

และคัดแยกเมล็ดพันธุขาว 

 

 การลดความชื้นเมล็ดพันธุขาว ตองทําความสะอาดลานตากหรือถังอบและระบบลําเลียงกอนลด

ความชื้น รีบลดความชื้นเมล็ดพันธุขาวภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังเก็บเก่ียว การตากเมล็ดพันธุ ควรเกลี่ยให

ความหนาไมเกิน 5 เซนติเมตร และกลับกองทุก 2 ชั่วโมง อุณหภูมิท่ีใชอบลดความชื้นตองไมเกิน 43 องศา

เซลเซียส ความชื้นของเมล็ดพันธุภายหลังลดความชื้นเหลือประมาณ รอยละ 12 – 13 

           การทําความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุขาว ทําความสะอาดเครื่องทําความสะอาด เครื่องคัดขนาด

เมล็ด และระบบลําเลียงกอนใชงาน ปรับการทํางานของเครื่องใหมีประสิทธิภาพ ท้ังอัตราการปอนเมล็ด 

ความเร็วในการสั่นโยกของตะแกรง ความลาดเอียงของตะแกรง และความแรงของลม เมล็ดพันธุขาวภายหลัง

จากผานเครื่องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ด ควรมีความบริสุทธิ์มากกวา รอยละ 99 และสิ่งเจือปนไมเกิน 

รอยละ 1 

 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาว ตองกําจัดแมลงท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวกอนการเก็บรักษา โดยรมเมล็ด

พันธุขาวดวยแกสฟอสฟนในรูปของอลูมิเนียมฟอสไฟด ซ่ึงผลิตออกมาเปนชนิดเม็ด เชน ฟอสทอกซิน ในอัตรา 

2 -3 เม็ด (กรัมออกฤทธิ์) ตอขาว 1 ตันหรือลูกบาศกเมตร ทําความสะอาดโรงเก็บกอนนําเมล็ดไปเก็บรักษา 

แยกกองเมล็ดพันธุเกาและใหม ไวคนละดาน จัดกองเมล็ดพันธุใหหางผนังโรงเก็บดานละ 1 เมตร เพ่ือสะดวก

ในการเขาไปปฏิบัติงาน วางเมล็ดพันธุบนแครสูงจากพ้ืน 10 เซนติเมตร จัดทําเครื่องหมายกํากับกองและบัญชี

คุมเมล็ดพันธุขาวอยางละเอียด ตรวจสอบ และบํารุงรักษาโรงเก็บ เพ่ือปองกันการการสูญเสียเนื่องจากการ

ทําลายของแมลงและสัตวศัตรูโรงเก็บ 

 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว ประกอบดวยการตรวจแปลงขยายพันธุขาวและการวิเคราะห

คุณภาพของเมล็ดพันธุขาว 

                    การตรวจแปลงขยายพันธุขาว ตรวจสอบประวัติพันธุขาวท่ีปลูกในฤดูกอน ตรวจสอบจํานวน

ขาวปนและตนท่ีผิดปกติ เพ่ือบงชี้วาแปลงนั้นผานมาตรฐานนาพันธุหรือไม ตรวจสอบปริมาณวัชพืชรายแรงบาง

ชนิด เชน หญาแดง ขาวแดง ตรวจสอบปริมาณเมล็ดเปนโรคเมล็ดดางและเมล็ดสกปรกท่ีถูกแมลงสิงทําลาย 

ประเมินวันเก็บเก่ียว และผลผลิตท่ีผานมาตรฐาน 



๘ 
 
                    การวิเคราะหคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว ตรวจสอบความชื้นของเมล็ดพันธุขาว ตรวจสอบ

ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุขาวและสิ่งเจือปน ตรวจสอบปริมาณขาวแดง และขาวเหนียวปนในขาวเจาหรือขาว

เจาปนในขาวเหนียว ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุขาว ขาวปนหรือเมล็ดพืชอ่ืนปน ตรวจสอบปริมาณเมล็ด

เปนโรคและแมลงท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาว ตรวจสอบความงอกหรือความมีชีวิตของเมล็ดพันธุขาว 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยี 
  จุดเดนของศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอลําลูกกามีฐานเรียนรู
ดานตางๆ  ดังนี้ ท่ีสอดคลองกับอาชีพการทําการเกษตรในอําเภอลําลูกกามีดังนี้ 
 
  1. ฐานเรียนรู  การใชพันธุขาวและปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ฐานเรียนรู  การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 

 
 



๙ 
 
  3. ฐานเรียนรู  การใชสารชวีภัณฑทดแทนสารเคมี 

  4. ฐานเรียนรู  การแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลิต 
 
 
  5. ฐานเรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  ดานปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. ฐานเรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  ดานประมง 



๑๐ 
 
  7. ฐานเรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  ดานสหกรณ 
  8 ฐานเรียนรู  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม   ดานบัญชี 
   
กลยุทธในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 
  การบําเพ็ญตนใหมีประโยชนในสังคมและการมีสวนรวม  รวมท้ังการนําหลักการประยุกต
ความรูท่ีไดจากการอบรม ดูงานจากหนวยงานสงเสริมและนํามาทดลองใชในพ้ืนท่ีนาของตนและการใช
ทรัพยากรในธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  ความสมํ่าเสมอในการเขารวมการประชุม อบรมจากหนวยงาน
ตางๆ มาปรับใชและนาประสบการณมาวางแผนเพ่ือเตรียมรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงปจจุบัน
นายสมคิด  เงาภูทองไดมีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตร ในการเปนคณะกรรมการศพก.อําเภอลําลูกกา  ทํา
ใหมีบทบาทชวยเหลือใหคําแนะนําคณะกรรมการระดับอําเภอ 

 
ปจจัยสงผลตอความสําเร็จ 
 การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  สามารถลดตนทุนการผลิตขาว  4,448  บาท/ไร  และคํานึงถึง
ความใสใจในผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โดยนําสารชีวภัณฑมาใชเพ่ือความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค  
รวมท้ังมีการตั้งเปาหมายการผลิตขาวใหไดคุณภาพสูมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

  1. กลุมเกษตรกรยังไมใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุขาว  ขาดประสบการณและ
ความรูในการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

  2. การตั้งกฎเกณฑของกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมเกษตรกรยังไมชัดเจน 

  3. เกษตรกรในพ้ืนท่ียังซ้ือขาวจากเอกชนหรือรานคา 

 

บทสรุปและสาระสําคัญท่ีไดจากการถอดบทเรียน 
  1.  การผลิตมีการปฏิบัติตามการผลิตขาวตามระบบ GAP ซ่ึงไดผานการรับรอง GAP จาก
กรมวิชาการเกษตร  นอกจากนี้ยังใชสารชีวภัณฑมาใชในการหมักฟางขาว  และนําระบบธรรมชาติมาใชในการ
ควบคุมแมลง  โรคพืช  วัชพืชมาใช  และไดปรับระบบการผลิตนาขาวจากนาหวานเปนนาดํา  และสนใจศึกษา
ขอมูลการวิเคราะหดินโดยจัดซ้ือชุดตรวจดินและใสปุยตามคาการวิเคราะหดิน    
  2.  การตลาดนายสมคิด  เงาภูทอง ไดใหคําแนะนําเพ่ือใหผลผลิตมีราคาท่ีดีนั้นขาวเปลือก
ตองเก่ียวระยะเหมาะสม  สวนขาวเปลือกท่ีแบงมาสีโดยใชเครื่องสีขาวตนเองไดแบงมาบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนายในหมูบานและชุมชนใกลเคียง  นอกจากนี้นายสมคิด  เงาภูทอง ยังไดวิเคราะหสถานการณในชวง
ราคาขาวตกต่ํา  จะนําขาวมาสีและจําหนายมากในชุมชน 
 
       ******** 
 

      จัดทําโดย   
     สํานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกา และคณะกรรมการศพก.อําเภอลําลูกกา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
                                             รายชื่อผูรวมถอดบทเรียน 

 

  1. นายณัฐพงศ  โตปติ          เกษตรอําเภอลําลูกกา 

  2. นางสาวจงดี  อนจันทร   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
   

 



การพัฒนา ศพก.และเครือขายใหเขมแข็ง 
ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางดานการเกษตรของชุมชนไดอยางแทจริง 

กรณีตัวอยาง : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

 

๑. สถานการณ/ท่ีมาของจุดท่ีเลือก 

    เกษตรกร ท้ังประธานศูนยและสมาชิก มีความพรอม มีลักษณะความเปนผูนํา มีความเปนตัว    

ของตัวเอง มีความรูและสามารถในการถายทอดความรูใหเกษตรกรรายอ่ืนได เปนผูนําทางการเกษตรท่ีเขมแข็ง 

สามารถประสานเกษตรกรในพ้ืนท่ีของตนเองและศูนยเครือขายตางๆ ในพ้ืนท่ีได 

 

๒. มีเครือขายอะไรบาง ทําไมถึงรวมกันเปนเครือขาย 

จุดเริ่มตนของการเปนเครือขายเริ่มจากสํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวงเปนผูติดตอประสาน 

โดยจัดเวทีประชุมเชิญผูนํา/เกษตรกรตนแบบ ท้ัง 6 ตําบลมาประชุมหารือ เพ่ือสราง ศพก. เครือขายท่ีเปนเครือขาย

ทางการข้ึน โดยมีเหตุผลในการสรางเครือขายวา หากมี ศพก.เพียงจุดเดียว ความรูก็จะกระจุกเพียงจุดเดียว ไมมีการ

กระจาย การพัฒนาก็จะเกิดข้ึนเพียงจุดเดียว จึงมีการสรางเครือขาย โดยมี ศพก.ตําบลดงดินแดงท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือป 

พ.ศ.2557 เปน ศพก.หลัก และ อีก 5 ตําบลเปน ศพก.เครือขาย เพ่ือท่ีจะใหทุกตําบลมีการพัฒนาสินคาหลักของ

ตนเอง โดยอําเภอหนองมวงมีท้ังหมด ๕ ตําบล ทําใหมีการตั้ง ศพก.เครือขาย ๕ เครือขาย ไดแก 

1) ศพก.ตําบลชอนสมบูรณ สินคาหลัก ขาว/ผัก/ออย/มันสําปะหลัง/ขาวโพด 

2) ศพก.ตําบลชอนสารเดช สินคาหลัก ผัก/ขาวโพด 

3) ศพก.ตําบลบอทอง สินคาหลัก ผัก/ขาวโพด/ออย 

4) ศพก.ตําบลยางโทน สินคาหลัก ผัก/ออย 

5) ศพก.ตําบลหนองมวง สินคาหลัก มันสําปะหลัง  

 

๓. รวมกันแลวไดอะไร (เปาหมายรวมกันของการรวมกัน) 

     การสรางเครือขายระหวาง ศพก.หลักและ ศพก. เครือขาย วางเปาหมายรวมกัน คือ 

    1) ศพก.หลักรับทราบปญหาของ ศพก.เครือขาย แลวชวยแกปญหา 

    2) แลกเปลี่ยนประสบการณดานการเกษตรระหวาง ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย 

    3) ศพก. และ ศพก. เครือขายทุกแหง เนนปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชน เรียนรูดานการเกษตร     

เพ่ืออนุรักษอาชีพบรรพบุรุษ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสรางความนาสนใจใหกับเด็กๆ 

    4) มีการแบงปน/ซ้ือขายสินคาระหวาง ศพก.และเครือขาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล          

ดานการตลาดของแตละชนิดสินคา โดยแตละ ศพก.เนนขายกันเอง ยังไมไดมีการรวมกันเพ่ือเชื่อมโยงการตลาด      

(มีเพียง ศพก.หลัก ท่ีมีการรวมกันเปนแปลงใหญออย)  

  5) รักษาภูมิปญญาเดิม และเนนการทําเกษตรท่ีรักษาสิ่งแวดลอม สภาพภูมิอากาศ เชน อดีตมีการ

เผาออยทุกแปลง (100%) ปจจุบันจึงใชเทคโนโลยีรถตัดออยทําใหไมตองเผาไรออยกอนเก็บเก่ียว (เหลือพ้ืนท่ีท่ียังมี

การเผาเพียง 20 %) 

 



๔. แตละเครือขาย ทําอะไร/มีหนาท่ีอะไรบาง 

    เครือขายแตละเครือขาย ท้ัง ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย ไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

    ๑) แลกเปลี่ยนประสบการณดานการเกษตรระหวาง ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย 

    ๒) มีการแบงปน/ซ้ือขายสินคาระหวาง ศพก.และเครือขาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล       

ดานการตลาดของแตละชนิดสินคา 

    ๓) ถายทอดความรูตามชนิดสินคาหลักแกเกษตรกรผูสนใจ 

๕. แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 

การรวมตัวกันของ ศพก.และเครือขาย ไดรับประโยชนจากการรวมตัวกัน ดังนี้ 

1) การมีเพ่ือนรวมอาชีพในพ้ืนท่ีตางๆ ของอําเภอ 

2) การแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดานการเกษตรระหวางกัน 

3) การปฏิบัติจริงใหเห็นเปนแบบอยาง โดยเฉพาะ ศพก.หลัก  

“จากการเชื่อมโยงเครือขาย ศพก.หนองมวง กับ ศพก.เครือขายท้ัง 5 ตําบล นั้น ความเขมแข็ง

เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ ไมใหตายไปกับเจาขององคความรู แบงปน และเปดรับ ปลุกใหคนในชุมชน

ตื่นตัว โดยการทําใหเห็น แลวขยายผล รับประโยชนรวมกัน” 

๖. หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรตอ 

    ท้ัง ศพก.หลักและ ศพก.เครอืขาย มีแผนท่ีจะพัฒนาการดําเนินงานของเครือขาย ดังนี ้

๑) วางเปาหมายในการลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

๒) พัฒนา ศพก.เครือขายใหมีความสามารถเหมือนกับ ศพก.หลัก 

๓) แบงปน ซ้ือขายสินคาทางการเกษตรของ ศพก.หลักและ ศพก. เครือขาย ใหเพ่ิมมากข้ึน 

๔) มีการฝกและพัฒนาคณะกรรมการ ศพก. ใหมีความรูและความสามารถในการถายทอดความรู 

๗. ปญหาอุปสรรคมีอะไรบาง แกไขอยางไร 

    ปญหาอุปสรรคของ ศพก.และ ศพก. เครือขาย มีดังนี้ 

   ๑) การรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมของ ศพก.โดยเฉพาะเครือขาย เนื่องจาก สมาชิกสวนใหญ    

เปนผูสูงอายุ มีภารกิจทางบาน และประกอบอาชีพรับจางทางการเกษตร หากมีการรวมตัวกันจะเปนการรวมตัวแบบ

เฉพาะกิจ 

    ๒) สมาชิก ศพก.เครือขาย ยังมีการเสียสละ และเปดใจรับสิ่งใหมๆ นอย 

    ๓) ผูนําในพ้ืนท่ีไมคอยใหความสําคัญกับ ศพก.เครือขาย 

    ๔) ขาดการประชุมอยางตอเนื่องในบาง ศพก.เครือขาย 

    ๕) ศพก.เครือขายบางศูนยไมคอยมีคนเขามาใชประโยชน สวนใหญจะใชแคเพียงการจัดอบรมหรือ

การประชุมเพียงเทานั้น 

ขอเสนอแนะ 

๑) การประชาสัมพันธเชิญชวนใหเกษตรกรและผูสนใจเขามาใชประโยชนใน ศพก.เครือขาย 



๒) กระตุนการรวมกันของ ศพก.หลักและ ศพก.เครือขาย เพ่ือใหมีอํานาจในการตอรองราคาสินคา

อยางจริงจัง 

 

๘. ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน 

ท่ีมาของแผนท่ีใชในการแกปญหา มาจากมีการประชุมของทุกเครือขายอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการประชุม

ระหวาง ศพก.หลักและ ศพก.เครือขายประมาณปละ ๓ ครั้ง โดยใชงบประมาณจากโครงการสงเสริมการเกษตร ซ่ึงเปน

เวทีของสํานักงานเกษตรอําเภอ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอยางสมํ่าเสมอ แบบไมเปนทางการ โดย

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวยีนกันเปนเจาภาพในการประชุม 

๙. คดิวาอะไรคือปจจัยความสําเรจ็ของจุดนี ้

    ปจจัยท่ีทําให ศพก.หนองมวงประสบความสําเร็จในการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง มีดังนี้ 

 ๑) เกษตรกรตนแบบ (ศพก.หลัก)  

- เปนผูมีความสามารถ ใฝเรียนรูสิ่งใหม ชางสังเกต และนํามาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

เชน การทดสอบสายพันธุท่ีเหมาะกับดินของตนเอง การทดลองปลูกพืชแบบระบบน้ําหยด ลดการใชแรงงานโดยใช

ระบบน้ําแสงอาทิตย 

- มีจิตอาสา พรอมเสียสละ เปดใจยอมรับและและบอกตอเพ่ือนเกษตรกร 

- มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาชุมชน โดยเห็นคนในชุมชนเปนหนี้ และเกิดหนี้นอกระบบ จึงริเริ่ม

จัดตั้งธนาคารหมูบานจุดประกายใหทุกคนเก็บออมวันละ 10 บาท  

- มีความเปนผูนํา ซ่ือสัตย มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใส จึงทําใหกองทุนของธนาคาร

หมูบานจากเริ่มตนท่ี 70,000 บาท เพ่ิมสูงถึง 13,000,000 บาท โดยยึดกฎระเบียบอยางเครงครัด สมาชิกทุกคน  

มีสวนในการตั้งกฎระเบียบจึงทําใหสมาชิกยอมรับ (สมาชิกตองทําการออมกอนจึงจะใหกู สามารถกูได 3 เทาของเงิน

ฝาก มีการตกลงระหวางธนาคารกับสมาชิก) การออมกําหนดฝากเงินทุกวันท่ี 17 ถาสมาชิกนําเงินมาฝากเลยเวลา 

12.00 น. หรือไมนําเงินมาฝากตามวันเวลาท่ีกําหนดจะมีการตัดดอกเบี้ย  

 2. มีผูสืบทอดงานดานการเกษตรคอยชวยเหลือ (ลูกชายของประธาน ศพก.หลัก           

เปนยุวเกษตรกร และเคยไปศึกษาดูงานตางประเทศ มีเครือขายของเพ่ือนท่ีเคยไปศึกษาดูงานตางประเทศ           

และ เปนคนท่ีใฝรูชอบศึกษาขอมูลใหมๆตลอดเวลา) 

 3. เกษตรอําเภอ และ เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานตําบล เขามาใหความรู และใหโอกาสในการ

พาไปเรยีนรูในเวทีประชุม อบรม 

 4. ศพก. เครือขาย พรอมเปดใจ ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีแนวคิดเสียสละ     

เพ่ือสวนรวม เพ่ือชุมชน เชนเดียวกับ ศพก.หลัก 

๑๐. ไดรับการสนับสนนุจากใคร เรื่องอะไร (คน เงิน งาน) 

ศพก. หนองมวง และ ศพก.เครือขาย ไดรับการสนับสนนุงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ      

จากหนวยงานตางๆ ไดแก หนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ 



สนับสนุนพันธุพืช สํานักงานประมงจังหวัดสนับสนุนพันธุปลา สถานีพัฒนาท่ีดินสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําปุยหมัก 

และองคการบริหารสวนตําบลหนองมวง สนบัสนุนงบประมาณสําหรับเปนคาอาหารประกอบเลี้ยงในการจัดประชุม 

 
 
 
 

๑๑. รูปภาพประกอบ 
 

    
 

 

 

    
 

 

 

นายบุญสม  แยมครวญ (ลุงเปยก) 

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองมวง 

นางทิพาเอ  โปรงแสง 

ประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดงดินแดง 

นางเกสร  สมเรือง 

ศูนยเครือขายผลิตปุยอินทรีย ตําบลยางโทน 



    
        

 
 

ประธานและสมาชิก ศพก. หนองมวง  ประธานศูนยเครือขาย 

และทีมถอดบทเรียน ศพก.ท้ังระดับจังหวัด เขต และกรมสงเสริมการเกษตร 

 

๑๒. ผูใหขอมูลในการถอดบทเรียน 

      ๑)  นายบุญสม  แยมครวญ  

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหนองมวง 

      ๒) นางเกสร  สมเรือง  ศูนยเครือขายผลิตปุยอินทรีย ตําบลยางโทน 

      ๓) นางทิพาเอ  โปรงแสง  ประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดงดินแดง 

      ๔ นางสาวสาวิตรี  พางาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

         สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี : เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับจังหวัด 

นางสาวสาวิตรี  พางาม (หญิง) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับจังหวัด 

นางจิรัฏฐญา  บญุเรืองศกัดิ ์(พลอย) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง 

เกษตรตําบลดงดินแดง 

และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับอําเภอ 



      ๕) นางจิรัฏฐญา  บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

          สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง  : เกษตรตําบลดงดินแดง 

          และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับอําเภอ 

 

 



 

 

ผลการถอดบทเรียน 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปงบประมาณ ๒๕๖2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 



 

สถานการณ/ที่มาของจุดที่เลือก 

 อําเภอทาเรือ เปนพ้ืนท่ีราบลุมเหมาะแกการทําการเกษตร มีแมน้ําปาสักไหลผานใชเปนเสนทางขนสงสินคา

ทางเรือ และใชในการเกษตร อําเภอทาเรือมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๗๕,๐๘๓.๒๕ ไร เปนท้ังท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนท่ี

ประกอบการเกษตร ท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยแบงเปนพ้ืนท่ีการเกษตร ๔๘,๗๐๘.๕๐ ไร ซ่ึงสวนมากจะทํานา 

ปลูกพืชผัก ไมผล พืชไร และการทําไมดัด มีพ้ืนท่ีปลูกขาว ๔๕,๖๕๗ ไร พืชเศรษฐกิจหลักของอําเภอทาเรือ ไดแก ขาว  

เนื่องจากพ้ืนท่ีของอําเภอทาเรือเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ซ่ึงพันธุขาวท่ีเกษตรกรสวนมากนิยม

เพาะปลูกกัน ไดแก สุพรรณบุรี ๑, กข๓๑, กข๔๑, กข๔๙, กข๕๗ และปทุมธานี๑ แตจากสถานการณขาวในปจจุบัน

และท่ีผานมาราคาขาวจะสวนทางกับตนทุนการผลิตของเกษตรกร ราคาขาวถูกกําหนดโดยตลาดข้ึนอยูกับอุปสงค 

และอุปทาน ในแตละชวงเวลามีราคาไมแนนอน ซ่ึงเกษตรกรผูปลูกขาวไมสามารถกําหนดราคาเองไดทําใหไดราคาต่ํา

แตตนทุนการผลิตในการซ้ือปจจัยการผลิตกลับสูงข้ึน พ้ืนท่ีตําบลวังแดงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกขาว

มากท่ีสุด สํานักงานเกษตรอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไดคัดเลือกใหตําบลวังแดงเปนท่ีตั้งศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูไมเพียงแตในเรื่อง

ของการทํานา ยังมีเรื่องดานการเกษตรอ่ืนๆ อีกดวย โดยมีนายสุวิน กฤษสุริยา เปนเกษตรกรตนแบบ (ประธาน ศพก.) 

นายสุวิน กฤษสุริยา อายุ ๖๕ ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี ๑๐๑/๑ หมูท่ี ๒ ตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ     

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดท่ี หมูท่ี ๒ ตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สมรสกับนางสาวชอทิพย 

ประสงคธรรม มีบุตรจํานวน ๓ คน (ชาย ๑ คน หญิง ๒ คน) อดีตประกอบอาชีพรับราชการครู ท่ีวิทยาลัยเทคนิคทาหลวง

ซีเมนตไทยอนุสรณ และหันมาประกอบอาชีพดานการเกษตร 
 

 
 

 

    
 

มีเครือขายอะไรบาง ทําไมถึงไมรวมกันเปนเครือขาย 
จุดเริ่มตนของการสรางเครือขาย ศพก. เริ่มจากสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มอบหมายใหสํานักงานเกษตรอําเภอทาเรือ ดําเนินการจัดตั้ง ศพก. เครือขาย อยางนอย 10 เครือขาย/ศพก.  เพ่ือ

สรางแหลงเรียนรูทางการเกษตรใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 10 ตําบลของอําเภอทาเรือ จึงมีการประชุมคณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอําเภอ เพ่ือคัดเลือกเปนจุดสราง ศพก. เครือขาย โดยมีท้ังหมด 12 เครือขาย ไดแก 

1) ศูนยเรียนรูการจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลจําปา 



2) ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน ตําบลจําปา 

3) ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลทาหลวง 

4) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบานรอม 

5) ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลศาลาลอย 

6) ศูนยเรียนรูดินและปุย ตําบลวังแดง 

7) ศูนยเรียนรูการเลี้ยงกบ ตําบลวังแดง 

8) ศูนยเรียนรูการเพาะเลี้ยงเห็ด ตําบลวังแดง 

9) ศูนยเรียนรูพืชผัก ตําบลโพธิ์เอน 

10)  ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลปากทา 

11)  ศูนยเรียนรูการอนุรักษกระบือไทย ตําบลหนองขนาก 

12)  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลทาเจาสนุก 

และเพ่ือให ศพก. อําเภอทาเรือ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ศพก. เครือขาย จึงมีการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. เขารวมกิจกรรมตางๆ ของ พศก. เชน การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรู  ท่ีไดมา

แนะนํา ถายทอดใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ตอไป 

 ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตรกับ ศพก. เครือขาย ในอําเภอทาเรือ 

 ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีการผลิตกับผูสนใจรายอ่ืนๆ ท่ีเขามาศึกษาดูงานท่ี ศพก. อําเภอทาเรือ 

 

 

  
 

รวมกันแลวไดอะไร เปาหมายรวมกันของการรวมกนั  

1) ศพก. เครือขาย เปนจุดสาธิต/จุดเรียนรู ดานการเกษตรของชุมชน 

2) คณะกรรมการเครือขายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมดาน

การเกษตรระหวาง ศพก.เครือขาย 

3) ศพก. หลัก และ ศพก. เครือขาย รวมสนับสนุนและดําเนินโครงการของรัฐบาล 

4) เปนตัวอยางดานการดําเนินการทางเกษตรในพ้ืนท่ี  

5) เพ่ือรวมกันแกปญหาการเกษตรในพ้ืนท่ี 

6) เพ่ือมีการรวมกันทํากิจกรรม ระหวาง ศพก. หลัก และ ศพก.เครือขาย 

 



7) เพ่ือรวมกันวางแผนพัฒนาการเกษตร  

แตละเครือขาย ทําอะไร/มีหนาที่อะไรบาง 

1) ถายทอดความแกเกษตรกร และผูท่ีผูสนใจ 
2) สนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก. หลัก  

แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 
1) แลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมดานการเกษตร 

2) เกิดความเขมแข็งระหวางสมาชิก ศพก.  

หลังจากนีม้ีแผนที่จะพัฒนาอะไรตอ 

1) การพัฒนาศักยภาพ ศพก. เครือขาย 
2) การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย 
3) การพัฒนาศักยภาพประธาน ศพก. เครือขาย  

ปญหาอุปสรรคมีอะไรบาง แกไขอยางไร 

๑) สมาชิกสวนใหญเปนผูสูงอายุ  
2) มีหลายหนวยงานเขามาดําเนินงาน บางครั้งสมาชิกไมสามารถเขารวมไดทุกกิจกรรม  
3) สมาชิกไมมีรถสวนตัว การเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี จึงลําบาก ตองอาศัย ศพก. หลัก 

ที่มาของแผนที่ใชแกปญหามาจากไหน 
1) ความรวมมือกันระหวาง ศพก. หลัก และ ศพก. เครือขาย  
2) การสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ 

คิดวาอะไรคือปจจัยความสําเร็จของจุดนี้ 
  1) เกษตรกรตนแบบมีความมุงม่ัน ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาตนเอง มีการนํามา

ทดลองปฏิบัติ และปรับใชในการประกอบอาชีพของตน 

  2) มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาและเทคโนโลยีการผลิตซ่ึงกันและกัน โดยมีการ

ทํางานรวมกันเปนทีม 

  3) การสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุน โดยการบูรณาการรวมกันของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดรับการสนับสนุนจากใคร เร่ืองอะไร (คน เงิน งาน) 

1) สํานักงานเกษตรอําเภอ สนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาจุดเรียนรู/จุดสาธิตทางการเกษตร 

2) สํานักงานประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุปลา 

3) สถานีพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําปุยหมัก 

4) ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนเมล็ดพันธุ 

 

 

 



 

รูปภาพประกอบ 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 กันยายน ๒๕๖2 
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ผลการดําเนินงานถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2562 

“เครือขายเขมแข็ง” 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
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คํานํา 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

เปนนโยบายสําคัญท่ีตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ โดยใหทุกหนวยงานเขามารวมบูรณาการการทํางาน  

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. ตามนโยบายฯ ดังกลาว ปจจุบัน

ไดการจัดตั้งศูนยเครือขาย ศพก. เพ่ือให ศพก. เปนแหลงเรียนรูท่ีมีองคความรูครอบคลุมทุกกิจกรรมการเกษตร 

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันจังหวัดสระบุรี มี ศพก. จํานวน 13 ศูนย และศูนยเครือขาย จํานวน 162 ศูนย  

ศพก.อําเภอวิหารแดง มีศูนยเครือขาย จํานวน 13 ศูนย ซ่ึงเปนศูนยท่ีมีศูนยเครือขายท่ีหลากหลายดาน 

ครอบคลุมทุกกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอวิหารแดง มีการประชุมรวมกันระหวาง ศพก. และศูนยเครือขาย 

เปนประจําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี ท้ังดานการประสานงาน การดําเนินงาน จึงทําให ศพก.

อําเภอวิหารแดง เปน ศพก. ท่ีมีความเขมแข็ง และมีเครือขายเขมแข็ง 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

กันยายน  2562   

(1) 
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สารบัญ 

สารบัญ                     หนา 

คํานํา                                                                                                                            )1( 

สารบัญ                                                                                                                           ) 2( 

สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก                                                                                             1 

จํานวนเครือขาย/การรวมเครือขาย                                                                                          3 

เปาหมายของการรวมศูนยเครือขาย                                                                                         4 

บทบาทหนาท่ีแตละศูนยเครือขาย                                                                                           5 

แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร                                                                                           5 

แผนการพัฒนาศูนยเครือขาย                                                                                                 5 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข                                                                                         5 

ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน                                                                                      5 

ปจจัยแหงความสําเร็จ                                                                                                         6 

การสนับสนุน (คน เงิน งาน)                                                                                                 6 

 
 

 

(2) 
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ผลการดําเนินงานถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) 

ประจําป 2562 

**************************************** 
ประเด็นถอดบทเรียน : “เครือขายเขมแข็ง” 

หลักของ ศพก.  : เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

สิ่งบงชี้   1. ตอบโจทย ปญหาและแนวทางของ คน พ้ืนท่ี สินคา 

   2. เทคโนโลยีท่ีเมหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

หลักของเครือขาย : ทุกคนไดประโยชนรวมกัน 

สิ่งบงชี้ความเขมแข็ง : รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกปญหา และรวมรับผลประโยชน 

1. สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 

 ศพก.อําเภอวิหารแดง เปนศูนยเรียนรูดานขาว เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู คือ นายสุทัศน 

หมวกไสว มีพ้ืนท่ีทํานา 22,766 ไร  เกษตรกร 788 ราย ตั้งอยูบานเลขท่ี 44 หมูท่ี 7 ตําบลเจริญธรรม อําเภอ

วิหารแดง จังหวัดสระบุรี   มีแนวทางการพัฒนา :คือ  

1) การลดตนทุนการผลิตขาว จาก 3,500 บาท/ไร เหลือ 3,200 บาท/  

2) การผลิตขาวใหไดคุณภาพดี    

3) การเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรหลังการทํานา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู  คือ การลดตนทุนการผลิตขาว ดวยการใชปุยตามคาวิเคราะห รวมกับการปรับปรุง
บํารุงดินโดยปุยพืชสด และการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรหลังการทํานา 
  

 

  

 

 

 

 
 
ฐานการเรียนรู :  

1. ฐานเรียนรู การปรับปรุงบํารุงดิน / การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือใหดินมีความเหมาะสมกับ
การปลูกขาว เชน การเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน โดยการปลูกพืชปุยสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน การเก็บตัวอยางดิน 
การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารพืชในดิน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลดการใชปุยเคมี และใชไดตรงตามความ
ตองการของขาว  
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 2. การจัดการเมล็ดพันธุขาว มีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุขาวกอนการเพาะปลูก และการลด

การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี โดยการใชเครื่องเครื่องโรยขาว นาตม และหยอดขาวแหง มีการผลิตเมล็ดพันธุขาวและ

คัดเมล็ดพันธุไวใชเอง  

 

 

 

 

  

 3. การจัดการศัตรูพืช ( การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ) มีการสํารวจระบบนิเวศ และ

วิเคราะหสถานการณของศัตรูพืช เนนการจัดการระบบนิเวศไมใหเอ้ือตอการระบาดของศัตรูพืช และใชวิธีการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเริ่มจากการใชสารชีวภัณฑ เชน การใชน้ําหมักชีวภาพ เชื้อราบิวเวอรเรีย เชื้อราไตโคร

เดอรมา และหากมีความจําเปน ก็อาจใชสารเคมี   

 

 

  

 

  

4. การเพ่ิมมูลคาขาว ( การสีแปรสภาพขาว การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ) การสีแปรสภาพขาวเปลือก

ใหเปนขาวสาร โดยเนนการปลูกขาวพันธุท่ีเหมาะกับการบริโภค เชน ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และการผลิต

เมล็ดพันธุขาวพันธุดี เพ่ือจําหนายเปนเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาขาวอีกทางหนึ่ง 

 

 

 

 

  

 5. เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนตนแบบใน

การดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยเนนการทํากิจกรรมทางการเกษตรท่ีหลากหลาย โดยมีการทํานา เปน

อาชีพหลัก เลี้ยงกระบือและการปลูกพืชหลังนา (ถ่ังเขียว) เพ่ือเปนรายไดเสริม รวมถึงยังมีการลดรายจาย เพ่ิม

รายได เชน การเลี้ยงเปดไข การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การปลูกพืชผักสวนครัว ไวรับประทาน และเม่ือเหลือก็จําหนาย  
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โดย ศพก.อําเภอวิหารแดง เปนศูนยท่ีมีเครือขายท่ีหลากหลายดาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ี

อําเภอวิหารแดง มีการประชุมรวมกันระหวาง ศพก. และศูนยเครือขาย เปนประจําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการ

บริหารจัดการท่ีดี ท้ังดานการประสานงาน การดําเนินงาน จึงทําให ศพก.อําเภอวิหารแดง เปน ศพก. ท่ีมีเครือขาย

เขมแข็ง 

2. จํานวนเครือขาย/การรวมเครือขาย  

ศพก.อําเภอวิหารแดง มีศูนยเครือขายจํานวน 13 ศูนย ท่ีบันทึกในระบบรายงาน ศพก. (ขอมูล ณ วันท่ี 
13 สิงหาคม 2562) โดยสามารถแบงออกเปน 8 ประเภท ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย ประเภทศูนย ท่ีอยู ช่ือเกษตรกร 

1 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานคันลํา 

ศูนยทองเท่ียวเชิงเกษตร หมูท่ี3 ตําบลหนองหมู 
อําเภอวิหารแดง  

นายอดิศร ใชศรีทอง 

2 
กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลม
น้ํามันอําเภอวิหารแดง 

ศูนยเรียนรูดานไมยืนตน 
หมูท่ี4 ตําบลหนองหมู 
อําเภอวิหารแดง  

นายคเชน พิทักษอรรณพ 

3 
ศูนยถายทอดเทคโนโลย ี
ดานประมงอําเภอวิหารแดง 

ศูนยเรียนรูดานประมง 
หมูท่ี6 ตําบลบานลํา 
อําเภอวิหารแดง  

นายจารกึ สุขประเสริฐ 

4 
ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบล
บานลํา 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
(ศดปช.) 

หมูท่ี7 ตําบลบานลํา 
อําเภอวิหารแดง  

นางสาวโสภา คําอาย 

5 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ตําบลบานลํา 

ศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) 

หมูท่ี7 ตําบลบานลํา 
อําเภอวิหารแดง  

นางสาวโสภา คําอาย 

6 
ศูนยเรียนรูเห็ดครบวงจรบาน
คลองไทร 

ศูนยทองเท่ียวเชิงเกษตร 
หมูท่ี9 ตําบลคลองเรือ 
อําเภอวิหารแดง  

นางสาวพเยาว แชมประเสริฐ 

7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานคลองหัวชาง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี10 ตําบลคลองเรือ 
อําเภอวิหารแดง  

นางชลณิธา คชประเสริฐ 

8 กลุมเกษตรกรทํานาตําบล
วิหารแดง 

ศูนยเรียนรูดานขาว /  
ศูนยขาวชุมชน 

หมูท่ี7 ตําบลวิหารแดง 
อําเภอวิหารแดง  

นายชาติ ศรีมาวงศ 

9 

ศูนยเรียนรูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม ประจํา
ตําบลหนองสรวง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี9 ตําบลหนองสรวง 
อําเภอวิหารแดง  

นายสัมฤทธิ์ รุงรําพรรณ 

10 ศูนยเรียนรูดานสหกรณ  
สหกรณการเกษตรวิหารแดง 
จํากัด 

ศูนยเรียนรูดานสหกรณ หมูท่ี1 ตําบลเจริญธรรม 
อําเภอวิหารแดง  

นายพิชัย สมประสงค 
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ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย ประเภทศูนย ท่ีอยู ช่ือเกษตรกร 

12 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ตําบลเจริญธรรม 

ศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) 

หมูท่ี5 ตําบลเจริญธรรม 
อําเภอวิหารแดง  

นางสาวมนทกาญจน สิงหมณี 

13 
ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาว 
ชุมชนตําบลเจริญธรรม 

ศูนยเรียนรูดานขาว / 
ศูนยขาวชุมชน 

หมูท่ี5 ตําบลเจริญธรรม 
อําเภอวิหารแดง  นายประสงค จันทรแยม 

 
การรวมกลุมเครือขาย ศพก. และการเชื่อมโยงเครือขาย ศพก. อําเภอวิหารแดง เกิดจากการประชุม

คณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ท่ีตองการให ศพก.และศูนยเครือขายมีการบริหารจัดการท่ีดี มีเวทีพบปะ 

พูดคุย วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการใหบริการดานการเกษตรแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยาง

ครอบคลุมและท่ัวถึง จึงมีมติใหศูนยเครือขายเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอทุกครั้ง เพ่ือ

บริหารจัดการและขับเคลื่อนศูนยเครือขายใหมีความพรอมในการใหบริการดานการเกษตรเทียบเทากับ ศพก.หลัก 

 

3. เปาหมายของการรวมศูนยเครือขาย  

1. เพ่ือให ศพก. มีองคความรูครอบคลุมทุกชนิดพืช และสัตว รวมถึงกิจกรรมดานการเกษตรในพ้ืนท่ี

อําเภอวิหารแดง  

2. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู เพ่ือบริหารจัดการการถายทอดความรูตางๆ ในอําเภอ

วิหารแดงใหเปนระบบ 

3. เครือขายเกิดการพัฒนาและมีความพรอมในการใหบริการดานการเกษตรเทียบเทา ศพก. หลัก 

4. เกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูดานการเกษตรไดงายข้ึน ผานทาง ศพก.หลัก และศูนยเครือขาย 

  



5 
 

4. บทบาทหนาท่ีแตละศูนยเครือขาย 

1. พัฒนา/ปรับปรุงองคความรู ฐานเรียนรู แปลงเรียนรู และขอมูลตางๆ ในศูนยของตนเอง  

2. ถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

3. รวมกําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินงานของ ศพก. และศูนยเครือขาย 

4. รวมแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานของ ศพก.และศูนยเครือขาย 

5. รวมใหบริการดานการเกษตรใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี เชน Field day คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ฯลฯ 

5. แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร  

 1. อําเภอวิหารแดง มีแหลงเรียนรูดานการเกษตรท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ี 

 2. เกษตรกรสามารถเขาศึกษาเรียนรูและใชบริการไดสะดวกข้ึน 

 3. ศูนยเครือขายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา และการบริหารจัดการ ระหวางศูนยเครือขาย

ดวยกันเอง  

4. ศูนยเครือขายมีการถายทอดความรูดานท่ีแตละศูนยมีความถนัด ใหกับศูนยอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในศูนยของตนเองได 

5.  ศูนยเครือขายมีการเชื่อมโยงเครือขายระหวางศูนย โดยแตละศูนยสามารถสงตอไปผูมารับบริการไป

ยังศูนยเครือขายอ่ืน ท่ีมีความถนัดมากกวา หรือใหผูรับบริการเกิดความหลากหลาย จากการดูงานในหลายๆ ศูนย  

6. แผนการพัฒนาศูนยเครือขาย 

1. พัฒนาใหเครือขายมีความพรอมในการถายทอดและใหบริการเกษตรกร เชน สถานท่ี ปายองคความรู 

ตัวอยางกิจกรรม/ผลิตภัณฑ  

2. เชื่อมโยงเครือขายระหวางอําเภอตางๆ ภายในจังหวัด หรือ พ้ืนท่ีใกลเคียง 

3. เพ่ิมการประชาสัมพันธเครือขายใหประชาชนไดรูจักศูนยเครือขาย ผานชองทางสื่อออนไลน 

 4. พัฒนาความสามารถในการเปนวิทยากรในการถายทอดความรู และเพ่ิมขีดความสามารถในการใช

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับแตละศูนยเครือขาย 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 1. ศูนยเครือขายบางแหง ไมมีกิจกรรมใหผูมารับบริการไดศึกษาตลอดท้ังป แนวทางแกไข คือ ถายภาพ   

หรือทําวีดีทัศนไวนําเสนอสําหรับบางกิจกรรมท่ีไมสามารถเห็นตัวอยางจริงได 

 2. ศูนยเครือขาย ยังขาดแผนพับ เอกสารในการเผยแพรองคความรู และอุปกรณในการถายทอดความรู 

แนวทางแกไข คือ ขอสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

8. ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน 

 ท่ีมาของแผน ไดจากการเขาไปเยี่ยมเยียนศูนยเครือขาย ของประธาน และคณะกรรมการ ศพก.           

เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของศูนยเครือขาย แลวนํามาประชุมเพ่ือวิเคราะหปญหา และรวมกันหา

แนวทางแกไข 
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 1. ความรวมมือและการประสานงานท่ีดี ระหวางคณะกรรมการ ศพก. กับประธานศูนยเครือขาย  

 2. ความเสียสละของประธานศูนยเครือขาย ท่ีมุงหวังจะแกปญหาใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยไมมี

คาใชจาย 

 3. การกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 4. การบูรณาการการทํางานรวมกัน ระหวางเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน 

10. การสนับสนุน (คน เงิน งาน) 

 1. สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง สนับสนุนปายฐานเรียนรู ปายหลักสูตรเรียนรู ปายชื่อศูนยเรียนรู  

2. องคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ สนับสนุนปาย และนิทรรศการ องคความรูของศูนยเรียนรู  

3. ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี (บมจ.ปตท.) สนับสนุนปาย และนิทรรศการ องคความรูของศูนยเรียนรู  
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11. รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน เปนสถานที่ใหบริการขาวสาร

และบริการดานการเกษตร 
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แหลง

เรียนรู 

ครบวงจร 



9 
 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

  
การประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ   
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การพัฒนาศูนยเครือขาย ศพก.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เครือขายเขมแข็ง” 

ผลการดําเนินงานถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) ป พ.ศ. 2562 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี 



คํานํา 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ( ศพก.) ป พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงมี

บทบาทหนาท่ีหลักในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศพก. และเครือขาย ศพก. เพ่ือให ศพก. และ

เครือขาย ศพก. เปนศูนยกลางในการใหบริการและถายทอดองคความรูตามความตองการของเกษตรกรและ

แกไขปญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรเอง ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวจะไม

ประสบผลสําเร็จหากขาดความตั้งม่ัน ตั้งใจของเกษตรกรตนแบบและการมีสวนรวมของเครือขายท่ีเขมแขง  

เครือขาย ศพก. อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีเครือขายรวมท้ังสิ้น 16 ศูนย ครอบคลุม

กิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี มีรูปแบบและวิธีการการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายท่ี

ประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม สามารถนําไปเปนแบบอยางกับ ศพก. อ่ืนๆ เพ่ือประยุกตใชกับการขับเคลื่อน

การดําเนินงานของ ศพก. ในพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี ไดดําเนินการถอดบทเรียนและ

รวบรวมประเด็นสําคัญในการดําเนินงานเครือขาย ศพก. อําเภออินทรบุรี ใหประสบผลสําเร็จซ่ึงจะเปน

ประโยชนตอการนําไปใชและการพัฒนาเครือขาย ศพก. ของจังหวัดสิงหบุรีตอไป  
 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุร ี

สิงหาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

ผลการดําเนินงานถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1 

สินคาเกษตร (ศพก.) ป พ.ศ. 2562  

1. สถานการณ/ท่ีมาของจุดท่ีเลือก 1 

2. จํานวนเครือขาย/การรวมเครือขาย 2 

3. เปาหมายของการรวมเครือขาย 4 

4. บทบาทหนาท่ีแตละเครือขาย 5 

5. ผลจากการรวมเครือขาย 5 

6. แผนในการพัฒนาเครือขาย 5 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 6 

8. ปจจัยแหงความสําเร็จ 6 

 

 

 

 
  



 

ผลการดําเนินงานถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป พ.ศ. 2562 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงิหบุรี 

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

ประเด็นถอดบทเรียน : “เครือขายเขมแข็ง” 

ส่ิงบงช้ีความเขมแข็ง : รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชน 

แหลงขอมูลการถอดบทเรียน : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

ตําบลทองเอน  อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุร ี

วัตถุประสงคการถอดบทเรียน : 1. เพ่ือถอดบทเรียน ศพก. ท่ีมีจุดเดนดานการเชื่อมโยงเครือขาย 

2. เพ่ือหารูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการเชื่อมโยงเครือขายใหเขมแข็ง 

3. เพ่ือขยายผลการถอดบทเรียนไปสูการพัฒนาของ ศพก. จังหวัดสิงหบุรี 
 

1. สถานการณ/ท่ีมาของจุดท่ีเลือก 
 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

ตั้งอยูหมูท่ี 10 ตําบลทองเอน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีนายอุทัย  บัวศรีตัน เปนเกษตรกรตนแบบ 

มีสิคาหลักคือขาว และมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเดนคือการลดตนตุนการผลิตขาว และการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน  ท้ังนี้ มีการจัดตั้งเครือขาย ศพก. ท้ังหมด 16 ศูนย แบงเปน 6 ประเภทไดแก ศูนยเรียนรูดาน

การจัดการดิน จํานวน 3 ศูนย  ศูนยเรียนรูดานประมง จํานวน 1 ศูนย  ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว จํานวน    

3 ศูนย  ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ จํานวน 1 ศูนย  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/

เกษตรผสมผสาน จํานวน 6 ศูนย  และศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร จํานวน 2 ศูนย 

อําเภออินทรบุรี เปนอําเภอท่ีมีจํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีสูงท่ีสุดในจังหวัดสิงหบุรี 

ทําใหการใหบริการและการถายทอดเทคโนโลยีของ ศพก. ไปสูการปฏิบัติของเกษตรกรในพ้ืนท่ีไมสามารถ

ใหบริการไดอยางท่ัวถึง จึงไดมีการจัดตั้งเครือขาย ศพก. และมีการเชื่อมโยงการการขับเคลื่อนการทํางานใน

ลักษณะบูรณาการรวมกันของทุกเครือขาย ทําให ศพก. อําเภออินทรบุรี เปนศูนยกลางการเรียนรูและการ

ใหบริการทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายแกชุมชน ตอบสนองความตองการของเกษตรกรและสามารถ

แกไขปญหาดานการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรู 

ความเขาใจ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ สามารถใชทรัพยากรทางการเกษตรในชุมชน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงเกษตรกรมีความเขมแข็งในการประกอบอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึง

จะนําไปสูความม่ันคงและยังยืนทางการเกษตรของชุมชนตอไป 
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2. จํานวนเครือขาย/การรวมเครือขาย 
 

เครือขาย ศพก. อําเภออินทรบุรี สามารถแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแก ศูนยเรียนรูดานการ

จัดการดิน ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน และศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดาน

การเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ตาราง ศูนยเครือขายของ ศพก. อําเภออินทรบุร ีจังหวัดสิงหบุรี  

ท่ี ชื่อศูนยเครือขาย ประเภทศูนย ท่ีอยู ชื่อเกษตรกร 

1 ศูนยเครือขายดิน การ

ทําปุยหมัก นํ้าหมัก

ชีวภาพ 

ศูนยเรียนรูดานการ

จัดการดิน 

หมูท่ี12 ตําบลทับยา อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นางมะยม จันทรอินทร 

2 ศูนยเครือขายดิน การ

ทําปุยหมัก นํ้าหมัก

ชีวภาพ 

ศูนยเรียนรูดานการ

จัดการดิน 

หมูท่ี10 ตําบลง้ิวราย อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นางพนารัตน ชาญอนุสรสิทธ์ิ 

3 ศูนยเครือขาย

เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี7 ตําบลชีนํ้าราย อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นางสาวจันทรา ทิพวารี 

4 ศูนยเครือขายการ

เลี้ยงจิ้งหรดี 

ศูนยเรียนรูดานแมลง

เศรษฐกิจ 

หมูท่ี5 ตําบลชีนํ้าราย อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี
 

นายวิทพันธ พันธสุข 
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ท่ี ชื่อศูนยเครือขาย ประเภทศูนย ท่ีอยู ชื่อเกษตรกร 

5 ศูนยเครือขายปศุสตัว

และการประมง 

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว หมูท่ี7 ตําบลทางาม อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายสุชิน ออนนารถ 

6 ศูนยเครือขายการ

เลี้ยงแพะ 

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว หมูท่ี10 ตําบลทางาม อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายประเสริฐ รุงแจง 

7 ศูนยเครือขายเกษตร

ผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี8 ตําบลทางาม อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายวิสัย แสงสน 

8 ศูนยเครือขายปุยนํ้า

หมักชีวภาพ 

ศูนยเรียนรูดานการ

จัดการดิน 

หมูท่ี4 ตําบลทางาม อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายณรงค วิมา 

9 ศูนยเครือขายการทํา

เกษตรทฤษฎีใหม 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี1 ตําบลนํ้าตาล อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นางออมสิน กุลรตัน 

10 ศูนยเครือขายการทํา

เกษตรทฤษฎีใหม 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี3 ตําบลนํ้าตาล อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายเฉลียว รมลําดวน 

11 ศูนยเครือขายการแปร

รูปผลิตภณัฑ 

ศูนยเรียนรูดานการแปร

รูปผลิตผลดาน

การเกษตร 

หมูท่ี1 ตําบลทองเอน อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นางหยาดรุง วัชรพลชัย 

12 ศูนยเครือขายดาน

ประมง 

ศูนยเรียนรูดานประมง หมูท่ี9 ตําบลทองเอน อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายสมชาย สนใจ 

13 ศูนยเครือขายการแปร

รูปผลิตภณัฑจากปลา 

ศูนยเรียนรูดานการแปร

รูปผลิตผลดาน

การเกษตร 

หมูท่ี4 ตําบลทองเอน อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นางสาวมาล ีแกวเหล็ก 

14 ศูนยเครือขายเกษตร

ทฤษฎีใหม 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี9 ตําบลทองเอน อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายสมบูรณ เรือศรจีันทร 

15 ศูนยเครือขายการ

เลี้ยงแพะ 

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว หมูท่ี9 ตําบลหวยชัน อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายนายสน่ัน ทับบุรี 

16 ศูนยเครือขายการทํา

ไรนาสวนผสม 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม/เกษตรผสมผสาน 

หมูท่ี4 ตําบลโพธ์ิชัย อําเภอ

อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

นายกฤตภาส ปอมเปยม 

 

การรวมกลุมเครือขาย ศพก. และการเชื่อมโยงเครือขาย ศพก. อําเภออินทรบุรี นั้น เกิดจาก

ความตองการของเกษตรกรในชุมชน ท่ีตองการมีจุดเรียนรูและจุดถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของ
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ชุมชนท่ีมีความหลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี มีเกษตรกรตนแบบประจํา

ในแตละเครือขายท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับของเกษตรกรในชุมชน จึงเกิดการคนหาและ

รวมกลุมเพ่ือเชื่อมโยงการดําเนินงานขับเคลื่อนการใหบริการและการถายทอดความรูของ ศพก. และ

เครือขาย ศพก. ท่ีมีความเขมแข็ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เปาหมายของการรวมเครือขาย 
 

การรวมเครือขาย ศพก. ของอําเภออินทรบุรี มีเปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้ 

3.1 เครือขายมีจุดเรียนรูทางการเกษตรท่ีหลายหลาย ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ี และ

ตอบสนองความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.2 เครือขายเกิดการพัฒนาดานการใหบริการและการถายทอดเทคโนโลยี จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางเครือขายดวยกัน 

3.3 เกษตรกรเขาถึงแหลงเรียนรูทางการเกษตรของชุมชนท่ีขับเคลื่อนผาน ศพก. ไดงายข้ึน 
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4. บทบาทหนาท่ีแตละเครือขาย 
 

บทบาทหนาท่ีของแตละเครือขาย นอกจากเกษตรกรตนแบบในแตละเครือขายจะตองใหบริการ

เกษตรกรและพัฒนาจุดเรียนรูในเครือขายของตนเองแลว ยังมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในภาพรวมของกลุม

เครือขาย ดังนี้ 

4.1 เครือขายมีสวนรวมในการกําหนด และวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.2 เครือขายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา ศพก. ในแตละป 

4.3 เครือขายมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในระดับตําบล/อําเภอ 

4.4 เครือขายมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. 

4.5 เครือขายมีสวนรวมบูรณาการในการใหบริการทางการเกษตร เชน การออกหนวยใหบริการ

ในงาน Field Day การออกหนวยใหบริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี การใหบริการและถายทอดความรู

ใหแกเกษตรกรผูนําในชุมชน การสนับสนุนดานวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนเกษตรกรสูการสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ เปนตน 
 

5. ผลจากการรวมเครือขาย 
 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการรวมเครือขาย ดังนี ้

5.1 ศพก. มีเครือขายการดําเนินงานในการใหบริการและถายทอดความรู ท่ีหลากหลาย 

ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 

5.2 การรวมกลุมเครือขาย ศพก. ท่ีมีความหลากหลาย ทําใหมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตทาง

การเกษตรท่ีครอบคลุมตลอดหวงโซการผลิต ตั้งแตตนถึงปลายน้ํา  

5.3 เกษตรกรตนแบบในแตละเครือขายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม และนําไปสูการพัฒนา

เครือขายใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

5.4 เกษตรกรท่ีมารับบริการ สามารถเรียนรูกิจกรรมทางการเกษตรไดแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

5.5 เกิด “ชุมชนเกษตรเขมแข็ง” ท่ีเกษตรกรในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเกษตรกร

สามารถผลิตและแกปญหาทางการเกษตรในแปลงของตนไดโดยไมตองพ่ึงพาหนวยงานภายนอก 

 

6. แผนในการพัฒนาเครือขาย 
 

แผนในการพัฒนาเครือขาย ศพก. อําเภออินทรบุรี ดังนี ้

6.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูนําศูนยเครือขายใหมีความพรอมในการใหบริการ สามารถ

ถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรของชุมชน 
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6.2 คนหา พัฒนา และจัดตั้งศูนยเครือขายใหม ท่ีครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

เชน ศูนยเรียนรูดานพืชไร  ศูนยเรียนรูดานไมผล  ศูนยเรียนรูดานมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร  ศูนย

เรียนรูดานเศรษฐกิจเกษตร  ศูนยเรียนรูพืชผัก  เปนตน 

6.3 การเชื่อมโยงเครือขาย ศพก. ในระดับจังหวัด เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผลสูความ

เขมแข็งภาคการเกษตรของจังหวัด 
 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 

7.1 เกษตรกรผูนําศูนยเครือขายมีอายุเฉลี่ยสูง ขาดผูสืบทอด ทําใหจํานวนเครือขายลดลงและ

อาจสงผลตอองคความรูของเครือขายหายไปจากชุมชน  แนวทางแกไขคือ พัฒนาเกษตรกรรุนใหม Young 

Smart Farmer เพ่ือสืบทอดองคความรูและจัดตั้งใหเปนเครือขาย ศพก.  

7.2 เครือขาย ศพก. อําเภออินทรบุรี ยังมีกระจายอยูไม ท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร 

เนื่องจากอําเภออินทรบุรี มีพ้ืนท่ีการเกษตรกวาง  แนวทางแกไขคือ ออกหนวยใหบริการทางการเกษตร

รวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เชน งานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขฯ 

โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี เปนตน 

7.3 เกษตรกรตนแบบในแตละเครือขาย มีตําแหนงทางสังคมหลายอยาง ทําใหมีเวลาในการ

ถายทอดความรูแกเกษตรกรและเวลาในการรวมกลุมเครือขายนอย  แนวทางแกไขคือ การสรางเกษตรกร

ตนแบบท่ีเปนมือรองประจําในแตละเครือขาย 
 

8. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 

8.1 การมีแผนการปฏิบัติงาน และมีเปาหมายการขับเคลื่อนท่ีชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติได 

8.2 การมีสวนรวมของเครือขายในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับ

ผลประโยชน มีการทํางานเปนทีม 

8.3 การบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภาคี ท้ังภาคราชการ และภาคเอกชน  

8.4 ความตั้งม่ัน ตั้งใจ ในการพัฒนาชุมชนของเครือขาย ศพก. 
 

 

 

 

************************************ 
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ภาพกิจกรรมการใหบริการและถายทอดความรูใน ศพก. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการใหบริการและถายทอดความรูในเครือขาย ศพก. 
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ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและเครือขาย ศพก.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการมีสวนรวมของเครือขาย ศพก. ในการงาน Field Day ป พ.ศ. 2562 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการถายทอดความรูของเครือขาย ศพก. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี 
 

 



การถอดบทเรียนการสรางเครือขายของ 
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร(ศพก.) 

หัวขอ “เครือขาย เขมแข็ง” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอาํเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 



คํานํา 

  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูการผลิต
สินคาเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน เปนศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารของ
หนวยงานตาง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน ดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตนแบบท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงมีองค
ความรูท่ีสามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร    
ท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  
  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ปจจุบัน   
มีท้ังหมด 15 ศูนย เปนศูนยหลัก 1 ศูนย ศูนยเครือขาย 14 ศูนย โดยทุกศูนยเปนศูนยเรียนรูฯ ที่มีองคความรูในดาน
ตาง ๆ ที่สามารถเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรสามารถมาศึกษาหาความรู แลกเปลี่ยนความรู
กับประธานศูนยฯ เพื่อพัฒนาการเกษตรของตนเองได สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง   
จึงดําเนินการถอดบทเรียนการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เครือขาย  
ขึ้นเพ่ือนําบทเรียนท่ีไดจากการสกัดความรูในเรื่องการสรางเครือขาย ไปใชในการพัฒนางานของศูนยฯ สรางเครือขาย
ใหเขมแข็งพัฒนารูปแบบความรูของศูนยใหตรงกับความตองของเกษตรกร ไปเผยแพรใหเกษตรกร และเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตรนําไปประยุกตใชในการสงเสริมงานดานการเกษตร และพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

 
 
        สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ 
           พฤษภาคม 2562 
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5. ประโยชนการสรางเครือขายท่ีแตละศูนยฯ ไดรับ        4 

6. แผนพัฒนาเครือขาย ศพก. เครือขาย         4 

7. ปญหาอุปสรรค และการแกไข          4 

8. ท่ีมาของแผนท่ีใชในการแกปญหา         5 

9. ปจจัยความสําเร็จของการสรางเครือขาย           5 

10. การไดรับปจจัยสนบัสนุน (คน เงิน งาน)        5 

                 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนการสรางเครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) 
หัวขอ “เครือขาย เขมแข็ง” 

 
1. สถานการณ / ท่ีมาของจุดท่ีเลือก 
  อําเภอวิเศษชัยชาญ มีพ้ืนท่ีการเกษตร ประมาณ 116,135 ไร อยูในเขตชลประธานท้ังหมด   

มีการทําการเกษตรหลายอยางท้ัง นาขาว พืชผัก ไมผล ปศุสัตว ประมง ฯลฯ องคความรูดานการเกษตรและจุด

เรียนรูดานการเกษตรจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี  ขอมูล ทบก. ป 61 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ของอําเภอวิเศษชัยชาญ ศูนยทุกศูนย

เปนศูนยเรียนรูฯ ท่ีมีองคความรูในดานตาง ๆ ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี เกษตรกรสามารถ 

มาศึกษาหาความรู แลกเปลี่ยนความรูกับประธานศูนยฯ โดยมีลักษณะ 

  1. ประธาน ศพก. เปนคนท่ีมีจิตรอาสา ท้ังในเรื่องสถานท่ีและองคความรู 

  2. มีปราชญในแตละดานในการเปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 

  3. กิจกรรมของ ศพก. สามารถเปนจุดเรียนรู สอบถามขอมูล ดูงานเพ่ือเปนแบบอยางใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

  4. ศพก. แตละจุดอยูในเขตชุมชนท่ีสะดวกตอการเดินทางของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ปจจุบัน   
มีท้ังหมด 15 ศูนย เปนศูนยหลัก 1 ศูนย ศูนยเครือขาย 14 ศูนย ดังนี้ 
  1. ศพก. ตําบลไผดําพัฒนา ประเภทศูนยเรียนรูเรื่องขาว หมู 4 ตําบลไผดําพัฒนา ศพก. หลัก       

นางสาวเบญจมาศ ทองพูล 

  2. ศพก. เครือขายตําบลยี่ลน ประเภทศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู 4 ตําบลยี่ลน          

นายสุนทร ศรีลาธรรม 

  3. ศพก. เครือขายตําบลสี่รอย ประเภทศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรทฤษฎีใหม /   

เกษตรผสมผสาน  หมู 6 ตําบลสี่รอย นายไชยา จิตตบรรจง  

  4. ศพก. เครือขายตําบลไผวง ประเภทศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรทฤษฎีใหม /    

เกษตรผสมผสาน หมู 1 ตําบลไผวง นายชาญยง กสิผล 

  5. ศพก. เครือขายตําบลคลองขนาก ประเภทศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน หมู 2   

ตําบลคลองขนาก นายธีระพล ผุดผอง 

  6. ศพก. เครือขายตําบลหวยคันแหลน ประเภทศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน           

หมู 5 ตําบลหวยคันแหลน นายฉลอง คลายสังวาล 

  7. ศพก. เครือขายตําบลมวงเตี้ย ประเภทศูนยเรียนรูดานการจัดการดิน หมู 8 ตําบลมวงเตี้ย 

นายสํารวย วงษสนอง  

  8. ศพก. เครือขายตําบลตลาดใหม ประเภทศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรทฤษฎีใหม /

เกษตรผสมผสาน หมู 2 ตําบลตลาดใหม นางวรรณี พลายแกว 
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  9. ศพก. เครือขายตําบลหัวตะพาน ประเภทศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน หมู 7    

ตําบลหัวตะพาน  นายประจวบ กลิ่นบหุงา 

  10. ศพก. เครือขายตําบลทาชาง ประเภทศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู 5 ตําบลทาชาง

นายสี เทียนประทีป 

  11. ศพก. เครือขายตําบลหลักแกว ประเภทศูนยเรียนรูพืชผัก หมู 2 ตําบลหลักแกว          

นายยุคล พูนทอง 

  12. ศูนยเรียนรูการสหกรณ สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด ประเภทศูนยเรียนรูดาน

สหกรณ หมู 7 ตําบลศาลเจาโรงทอง นางยุวดี เสือพันธุเจริญ 

  13. ศูนยเครือขายดานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ ประเภทศูนยเรียนรูดานประมง หมู 7   

ตําบลยี่ลน นายวิศรุต อวมกลัด 

  14. ศูนยเรียนรูเครือขายดานประมง ประเภทศูนยเรียนรูดานประมง หมู 1 ตําบลทาชาง

นางสาวตลับเพชร ดวงประเสริฐ  

  15. ศพก. เครือขายตําบลศาลเจาโรงทอง ประเภทศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง /               

เกษตรทฤษฎีใหม / เกษตรผสมผสาน หมู 2 ตําบลศาลเจาโรงทอง นายวชัรินทร เสนานอย 

2. เครือขาย ศพก. และท่ีมาของการสรางเครือขาย   

  ศพก. เครือขาย อําเภอวิเศษชัยชาญ ประกอบไปดวยศูนยเรียนรูดานตาง ๆ ไดแก ดานขาว,       

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.), ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน, ดานการจัดการดิน,       

ดานพืชผัก, ดานสหกรณ, ดานประมง โดยมีท่ีมาของการสรางเครือขาย ศพก. คือ 

  1. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องขาวตั้งแตปลูกถึงเก็บเก่ียว ในพ้ืนท่ี 

  2. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ วิธีใช ประโยชน รวมถึง 

มีการผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือใชปองกันกําจัดโรค แมลง ศัตรูพืช 

  3. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

เกษตรผสมผสาน   

4. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องการจัดการดิน ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปุยน้ําหมัก            

การปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงมีการตรวจวิเคราะหดินในพ้ืนท่ี 

5. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องการปลูกพืชผัก การผลิตผักใหไดมาตรฐาน GAP 

6. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องสหกรณ องคประกอบของสหกรณ           

การรวมกลุมและประโยชนของการรวมกลุม 

  7. เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการถายถอดความรู เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ปลา กบ  

  8. เพ่ือใหเกิดจุดเรียนรูดานการเกษตรในพ้ืนท่ีและมีกระจายใหมีครอบคลุมพ้ืนท่ี 
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3. เปาหมายของการสรางเครือขาย 

1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู การผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม กิจกรรมตาง ๆ 

ทางดานการเกษตรของแตละ ศพก. ท่ีมีในอําเภอวิเศษชัยชาญ 

  2. เพ่ือใหเกิดความสะดวกและงายตอการติดตอ การเขาถึงของเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ 

ในการศึกษาดูงาน การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาความรู 

  3. เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามัคคีในชุมชน  

 

4. แตละเครือขายทําอะไร / มีหนาท่ีอะไรบาง 

 หนาท่ีของ ศพก. 

  1. ศพก. และ ศพก. เครือขาย มีหนาท่ีหลักในการถายทอดความรูและเปนจุดเรียนรู ตามความ

ถนัดของประธานศูนยฯ ใหกับเกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรท่ัวไปท่ีสนใจ 

  2. เปนท่ีปรึกษาใหกับเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน 

  3. รับฟงปญหาทางการเกษตร การระบาดของโรคแมลงศัตรู ภัยธรรมชาติตาง ๆ พ้ืนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือแจงให ศพก. เครือขาย หนวยงานราชการทราบ 

   4. แจงประชาสัมพันธงานดานการเกษตรจากทางราชการใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดทราบ เชน

ขาวประชาสัมพันธการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดรับทราบ 

 หนาท่ีของการเปนเครือขาย 

  1. ประธาน ศพก. แตละแหง มีบทบาทหนาท่ีเปนคณะกรรมการระดับอําเภอ เพ่ือรวมพิจารณา

การพัฒนาการเกษตร งบประมาณ โครงการ รวมถึงชี้แจงปญหาการเกษตรของแตละพ้ืนท่ี 

  2. ประธาน ศพก. แตละแหงสามารถเปนวิทยากรชวยกันหรือทดแทนกันได ในการใหความรูแก

เกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงาน 

  3. แจงประชาสัมพันธงานดานการเกษตรจากทางราชการใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดทราบ เชน

ขาวประชาสัมพันธการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดรับทราบ 

  4. รับฟงปญหาทางการเกษตร การระบาดของโรคแมลงศัตรู ภัยธรรมชาติตาง ๆ พ้ืนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือแจงให ศพก. เครือขาย หนวยงานราชการทราบ  
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5. ประโยชนการสรางเครือขายท่ีแตละศูนยฯ ไดรับ 

 ประโยชนท่ี ศพก. ไดรับจากการสรางเครือขาย 

  1. ประธานและสมาชกิศูนยฯ จะไดรับความรูจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

  2. ศูนยฯ จะไดรับงบประมาณอุดหนุนจากหนวยงาน ในการพัฒนาศูนยฯ เชน วัสดุ อุปกรณ 

การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานศูนยฯ 

3. ศูนยฯ ท่ีไดรับงบประมาณในการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการ

เปนวิทยากร การขายผลิตภัณฑท่ีศูนยและสมาชิกผลิต 

4. ศูนยฯ จะไดรับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู อยางรวดเร็ว 

5. ประธานศูนยฯ หลักไมตองเดินทางไปใหขอมูลกับเกษตรกรทุกพ้ืนท่ีในอําเภอ โดยเกษตรกร

รับขอมูลและบริการจากศูนยฯเครือขายไดโดยตรง  

6. เกษตรกรเดินทางสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย 

7. เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารดานการปลูกพืช การระบาดของโรคและแมลง ท่ัวถึง รวดเร็ว 

ทําใหเกษตรกรผลิตไดอยางมีคุณภาพ 

 

6. แผนพัฒนาเครือขาย ศพก. เครือขาย 

  1. พัฒนาศักยภาพเรื่องการถายทอดความรู ใหกับประธานและคณะกรรมการงศูนยฯ 

  2. พัฒนาสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน ศพก.เครือขาย ใหเหมาะสมและ

พรอมกับการศึกษาดูงานของเกษตรกร 

  3. กําหนดหลักสูตรการถายทอดความรูของตละ ศพก. ใหเหมาะสมและครอบคลุมการพัฒนา 

การเกษตรในพ้ืนท่ี 

7. ปญหาอุปสรรค และการแกไข 

 ปญหาอุปสรรค 

  1. เนื่องจากประธานและคณะกรรมการมีภารกิจหลายอยาง ทําใหไมสะดวกในการเขารวม

กิจกรรมในบางครั้ง 

  2. ศพก. และ ศพก. เครือขาย ยังขาด วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกบางอยาง 

  3. ศพก. เครือขายบางแหง ขาดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม 

 การแกไข 

  1. พัฒนาและพลักดันคณะกรรมการ ศพก.ใหมีสวนรวมกับการดําเนินกิจกรรมมากข้ึน 

  2. จัดหางบประมาณแลวจัดสรร วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสรางความพรอมและ

ความเขมแข็ง ใหกับศพก. เครือขาย  

  3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมของ ศพก. ท้ังเรื่องการผลิต

สินคา การจัดอบรม การศึกษาดูงาน 
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8. ท่ีมาของแผนท่ีใชในการแกไขปญหา  

  จากปญหาของดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรมของ ศพก. เครือขาย เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอําเภอ จึงไดนําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหและหารือแนวทางแกปญหากัน รวมถึงการวางแนวทางการ

พัฒนางานเครือขาย ศพก. ใหดียิ่งข้ึน 

 

9. ปจจัยความสําเร็จของการสรางเครือขาย 

  1. ประธาน ศพก. และ ศพก. เครือขาย เปนคนท่ีมีจิตรอาสา พรอมท่ีจะทํารวมกันเพ่ือสวนรวม 

  2. ศพก. แตละแหงมีจุดเดนท่ีแตกตางกันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูตลอดเวลา สามารถ

นําไปใชไดกับเกษตรกรถึงแมเกษตรกรจะไมไดอยูใกล ศพก. ท่ีมีจุดเดนดานนั้น 

  3. ศพก. มีกระจายท่ัวอําเภอทําใหการดําเนินงานตาง ๆ สงผลดีกับเกษตรกรอยางท่ัวถึง 

  4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภออยางตอเนื้อง 

 

10. การไดรับปจจัยสนับสนุน (คน เงิน งาน) 

  ในการดําเนินงานเครือขาย ศพก. ในอําเภอวิเศษชัยชาญไดรับปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

  1. ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรในการจดัประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับ

อําเภออยางตอเนื่อง 

  2. ศพก. หลัก และ ศพก. เครือขาย จํานวน 3 แหงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก        

กรมสงเสริมการเกษตรในการจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ เอกสารเผยแพรทางวิชาการ ปายประชาสัมพันธ เพ่ือพัฒนางาน

ของ ศพก.  

  3. ศพก. เครือขายจํานวน 2 แหงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตรจังหวัด

อางทอง ในการจัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ เอกสารเผยแพรทางวิชาการ ปายประชาสัมพันธ เพ่ือพัฒนางานของ ศพก. 

4. ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรในการจัดอบรมเกษตรผูนํา จํานวน 30 ราย 

โดยจัดข้ึนท่ี ศพก. เครือขายตําบลไผวง เปนจุดเรียนรู 

5. ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรในการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตน

ฤดูการผลิตใหม (Field Day) จํานวน 100 ราย โดยจัดข้ึนท่ี ศพก. เครือขายตําบลไผวง เปนจุดเรียนรู 

6. ศพก. เครือขาย ไดถูกจัดตั้งเปนจุดถายทอดความรูดานการเกษตรขององกรปกครองทองถ่ิน

พรอมกับการสนับงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ศพก. เครือขายตอไป 

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

      สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
              ขอมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
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