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ศพก.อ ำเภอเขำคิชฌกูฏกับกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนแปลงใหญ่ 

มังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจส ำคัญของ อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย มีพื้นท่ีปลูก มังคุด ถึง 20,998 
ไร่ พื้นท่ีให้ผล 20,092 ไร่ ปริมำณผลผลิต 16,323 ตัน สถำนกำรณ์พื้นท่ีปลูกมังคุดในปัจจุบันลดจ ำนวนลงมำก 
เนื่องจำก มังคุดส่วนใหญ่เป็นพืชปลูกแซมในสวนไม้ผล ต้องกำรอำศัยสภำพอำกำศท่ีเหมำะสมจึงจะออกดอก มีกำร
ออกดอกยำก จึงมีกำรโค่นมังคุด เพื่อหันไปปลูกทุเรียนเพรำะมีค่ำตอบแทนท่ีสูงกว่ำ กำรผลิตมังคุด ส่วนใหญ่พบ
ปัญหำในกำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำให้รำคำผลผลิตตกต่ ำ อีกท้ังยังมีปัญหำ
ด้ำนต้นทุนกำรผลิตท่ีสูง เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงเป็นท่ีมำของ ศพก. เขำคิชฌกูฏ ต ำบล ชำกไทย โดยมี  
นำยกิติภูมิ พรเจีย เกษตรกรต้นแบบท่ีมีใจรักในอำชีพเกษตรกร มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรผลิตมังคุดคุณภำพ มีควำมมุ่งมั่น ต้ังใจ เสียสละและมีใจรักบริกำร จำกควำมพร้อมท้ังปัจจัยสภำพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ ำนวย และควำมพร้อมของตัวเกษตรกรเอง ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเขำคิชฌกูฏ กรมส่งเสริมกำรเกษตร จึงได้ 
คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ หมู่ท่ี 5 ต ำบล
ชำกไทย อ ำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นสถำนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกำรผลิตมังคุดคุณภำพ โดย        
นำยกิตติภูมิ พรเจีย เป็นเกษตรกรต้นแบบ(ประธำน ศพก.)  

 

 
นำยกิติภูมิ พรเจีย (เปี๊ยก) เกษตรกรต้นแบบ เกิดวันท่ี  2 พฤษภำคม พ.ศ. 2504อำยุ 56 ปี                                                                                                                        

ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี 90/5 หมู่ท่ี 5 ต ำบลชำกไทย อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ปัจจุบันประกอบอำชีพ
กำรเกษตร ท ำสวนผลไม้ สมรส กับนำงศศี พรเจีย มีบุตรสำว 2 คน นำงสำวชมพูนุท พรเจีย และ นำงสำว   เบญจ
มำภรณ์  พรเจีย หลักคิดในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร คือ อำชีพท่ีท ำอยู่ คือชีวิตท่ีเรำต้องให้ควำมส ำคัญเป็น
อันดับแรกรวมท้ังกำรขวนขวำยหำควำมรู้ รองลงมำคือมิตรแท้ท่ีเรำต้องรักษำเอำไว้ให้ดีซึ่งหมำยถึงเพื่อนร่วมอำชีพ
ท่ีพร้อมจะเดินหน้ำไปด้วยกันไม่ท้ิง กันจับมือกันร่วมคิดแลกเปล่ียนแล้วมำแก้ปัญหำ โดยไม่มุ่งหวังเอำเปรียบและ
หวังผลประโยชน์แต่ฝ่ำยเดียว 

 
แรงบันดำลใจในกำรท ำงำน 

 เริ่มด ำเนินกิจกรรมทำงด้ำนกำรเกษตร โดยท ำสวนทุเรียนและมังคุด ในพื้นท่ี 6 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินของ ตนเอง 
ซึ่งด้วยควำมท่ีเป็นลูกเกษตรกร จึงช่ืนชอบในกำรท ำสวนและ กำรท่ีมีบิดำเป็นผู้น ำชุมชนจึงช่ืนชอบท่ีจะมีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในชุมชน มีกำรรวมกลุ่มกันผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตในปี 2540 - 
2545 ต้ังกลุ่มปรับปรุงคุณภำพเพื่อกำร ส่งออกเพื่อรวบรวมผลผลิตทุเรียนส่งขำยตรงกับตลำดปลำยทำงเพื่อลด
ปัญหำพ่อค้ำคนกลำงเอำเปรียบ ต้ังศูนย์เรียนรู้ กลุ่มผลิตไม้ผลคุณภำพต ำบลชำกไทยเกี่ยวกับกำรผลิตไม้ผล
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คุณภำพและกำรตัดแต่งกิ่งมังคุด ต้ังกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ชุมชนคนรักษ์มังคุด บ้ำนเนินมะหำด-มูซู หมู่ 5 ต ำบลชำก
ไทย อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เข้ำร่วมโครงกำรเมือง เกษตรสีเขียวและโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลง
ใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร ( ศพก. ) อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรผลิตมังคุดให้มีคุณภำพตรงตำม
มำตรฐำน ปัจจุบันเกษตรกรต้นแบบเป็นท่ียอมรับและเป็นแหล่งเรียนรู้กำรผลิตมังคุดคุณภำพของจังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดข้ำงเคียง 
องค์ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ และงำนที่ภำคภูมิใจ 
 องค์ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ เทคนิคกำรผลิตมังคุดคุณภำพด้วยกำรตัดแต่งกิ่งกำรจัดกำรทรงพุ่ม กำร
ลดต้นทุนกำรผลิตและกำรเพิ่มผลผลิตมังคุดท่ีมีคุณภำพ กำรใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตตุนิยมวิทยำมำใช้ในกำร
จัดกำรสวน 

 งำนที่ภำคภูมิใจ  งำนท่ีภำคภูมิใจคือกำรท่ีได้น ำควำมรู้จำรกำรท่ีได้มีโอกำสไปดูงำนท่ีประเทศไต้หวัน
เกี่ยวกับกำรผลิตไม้ผล (กำรตัดแต่งกิ่ง) กำรตลำดและระบบสหกรณ์ สำมำรถจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ต่ำงฯ ให้กับเกษตรกร และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป โดยจัดต้ังกลุ่มกันเองขึ้นมำและไม่ได้พึ่งงบจำกทำงรำชกำรเลย + 

สรุปองค์ควำมรู้ที่ใช ้

 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสมำชิกในแปลงใหญ่โดยได้รับกำรพัฒนำควำมรู้จำก ศูนย์เรียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต ำบลชำกไทย อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ หรือ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมังคุดแปลง
ใหญ่เขำคิชฌกูฏ มีนำยกิติภูมิ พรเจีย ประธำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ เป็นท่ีปรึกษำกลุ่ม ต้ังแต่เริ่มมีกำรก่อต้ังกลุ่ม โดยมีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำน
ต่ำงๆ ท้ังกำรจัดกำรประชุม กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำร
จัดกำร และได้ให้ท่ีต้ัง ศพก. เป็นท่ีท ำกำรกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรประชุมกลุ่ม กำรจัด
อบรม ศึกษำดูงำน และจัดท ำแปลงเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภำพกำรประชุมสมำชิกแปลงใหญ่  ภำพกำรประชุมสมำชิกแปลงใหญ่ 
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  โดย ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ              
มีหลักสูตรกำรเรียนรู้ท่ีให้สมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต ำบลชำกไทย ได้เข้ำไปเรียนรู้ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุด (กำรบ ำรุงดูแลรักษำ,โรคแมลง,กำรใช้สำรเคมี
อย่ำงถูกต้อง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพกำรประชุมสมำชิกแปลงใหญ่  ภำพกำรประชุมสมำชิกแปลงใหญ่  
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  ๒. หลักสูตรกำรลดต้นทุนกำรผลิต โดยใช้ฮอร์โมนไข่ น้ ำหมักชีวภำพคุณภำพสูง  
 
 
 
 
 
 
 
  3. หลักสูตร กำรจัดกำรดินปุ๋ยกำรตรวจวิเครำะห์ดินเบ้ืองต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  ๔. หลักสูตรกำรผลิตมังคุดตำมมำตรฐำน จีเอพี GAP   
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  5. เศรษฐกิจพอเพียง กำรปลูกพืชผสมผสำน , กำรท ำน้ ำหมักมูลไส้เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
  มีกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ ตำมหลักสูตรกำรเรียนรู้ของ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร 
  1. แปลงเรียนรู้กำรตัดแต่งกิ่งมังคุด เพื่อควบคุมทรงพุ่ม ของนำยกิติภูมิ พรเจีย  
 
 
 
 
 
 
  2. แปลงเรียนรู้กำรผลิตมังคุดคุณภำพ ของนำยพิพัฒน์ อินทรเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
  3. แปลงเรียนรู้กำรผลิตมังคุดตำมมำตรฐำน GAP ของนำงสำวดวงพร เวชสิทธิ์  
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ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรเชื่อมโยงระหว่ำง ศพก. และเครือข่ำยเกษตรกรแปลงใหญ่ 

1. เกษตรกรในกลุ่มสำมำรถผลิตมังคุดให้ได้คุณภำพตรงตำมมำตรฐำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
2. เกษตรกรในกลุ่มสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตมังคุดได้ เช่น กำรลดค่ำปุ๋ย และสำรเคมี ใช้สำรชีวภัณฑ์

ทดแทน 
3. เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีกำรผลิตมังคุดให้ได้คุณภำพมำกขึ้น และได้เพิ่มประสบกำรณ์จำก

กำรและเปล่ียนเรียนรู้ควำมรู้ของกันและกัน 
4. เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตมำกขึ้นเกิดกำรรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ มีกำรประมูลขำยผลผลิต

มังคุด 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้มี ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำรผลิตมังคุด 
2. เกษตรกรต้นแบบเป็นบุคคลท่ีมีควำมมุ่งมั่น ต้ังใจ ศึกษำหำควำมรู้ท่ีจะพัฒนำตนเองตลอดเวลำ 
3. มีเครือขำ่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
4. มีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนโดยบูรณำกำรของหน่วยงำนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปัญหำ อุปสรรคแนวทำงแก้ไข 
1. สภำพอำกำศท่ีเปล่ียนแปลงไปท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมปริมำณผลผลิตให้คงท่ีได้  
2. มังคุดเป็นพืชท่ีใช้แรงงำนในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตมำกและระยะเวลำในกำรเก็บผลผลิตนำน จึงต้อง

จัดกำรผลผลิตให้ออกในช่วงต้นฤดู ซึ่งจะได้รำคำสูง 
3. ปัจจัยกำรผลิตค่อนข้ำงสูง หันมำผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ ำหมักชีวภำพใช้เอง ผสมปุ๋ยเคมีใช้เองและมีกำร

ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
4. ปัจจัยด้ำนรำคำผลผลิต ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำกลุ่ม หำกรำคำผลผลิตจำกพ่อค้ำภำยนอกมี

รำคำท่ีสูงกว่ำรำคำท่ีกลุ่มขำยได้ เกษตรกรบำงรำยก็หันไปขำยกับพ่อค้ำภำยนอก   
บทสรุปและสำระส ำคัญที่ได้จำกกำรถอดบทเรียน 

ศพก.มีส่วนช่วยในกำรสนับสนุนควำมรู้ด้ำนกำรผลิตมังคุดให้ได้คุณภำพ โดยต้องอำศัย ควำมมุ่งมั่นต้ังใจ 
และรักในอำชีพท่ีท ำ ต้องมีกำรศึกษำหำควำมรู้ตลอดเวลำ กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะช่วยเสริม
ให้องค์ควำมรู้มีกำรพัฒนำและปรับใช้ได้ตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กลุ่มต้องมีควำมมำนะมีควำมมุ่งมั่น มีเหตุผลต่อ
กำรตัดสินใจ และพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆและพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ท้ังนี้ หำกกลุ่มจะด ำเนินกำร
ในรูปแบบสหกรณ์นั้น ศพก.ยังไม่มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มแบบสหกรณ์จึงไม่สำมำรถควบคุมสมำชิกได้ 
ควรใหค้วำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็งก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรในรูปแบบเดียวกับสหกรณ์ได้ 
 

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



ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอคลองเข่ือน 

เรื่อง “การเช่ือมโยงเครือขาย ศพก. เขมแข็ง” 

 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอคลองเข่ือน ตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี 

47 หมูท่ี 4 ตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุชาติ  เสนหา เปนเกษตรกร

ตนแบบ และเปนประธานคณะกรรมการศพก. ระดับอําเภอ โดยปจจุบันมีศูนยเรียนรูเครือขายท้ังสิ้น 20 ศูนย  

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอคลองเข่ือน เปนศูนยเรียนรูท่ีมี

สินคาหลักของศูนยคือขาว และศูนยเรียนรูเครือขายศพก. จะเปนศูนยเรียนรูดานตางๆ ท่ีไมไดมีแคขาวอยาง

เดียว เนื่องจากในพ้ืนท่ีอําเภอคลองเข่ือนมีกิจกรรมทางการเกษตรท่ีหลากหลาย จึงมีศูนยเครือขายสําหรับใหผู

ท่ีสนใจเขาศึกษาเรียนรูหลากหลายมากข้ึน 

การทํางานของศพก. 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอคลองเข่ือน มีการจัดประชุม

คณะกรรมการศพก. และศูนยเครือขาย ตลอดจนหนวยงานตางๆ ท่ีขอเขารวมดวย เพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงานของศพก. ในปนั้นๆ โดยการจัดประชุมแตละครั้งจะเปนการเยี่ยมเยียนสถานท่ีของแตละศูนย

เครือขายดวย เพ่ือชวยกันวิเคราะหศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของศูนยใหพรอมเปนแหลงเรียนรูของชุมชน

มากข้ึน และในป 2562 ไดมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการแปลงใหญ ระดับอําเภอ เพ่ือเปนการเชื่อมโยง

การดําเนินงานในพ้ืนท่ี และไดมีมติรวมกันใหมีการเชื่อมโยงการทํางานกับกลุมเกษตรกรรุนใหม (Young 

Smart Farmer) ของอําเภอ ดวยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 



 

การหาแนวรวมเพ่ือสรางเครือขาย 

 การเขารวมเปนศูนยเรียนรูเครือขายศพก. จะผานมติท่ีประชุมของคณะกรรมการศพก. โดยใหเจาของ

ศูนยเครือขายไดแนะนําจุดเดนของศูนยเรียนรูใหคณะกรรมการไดพิจารณา เม่ือผานมติท่ีประชุมก็จะรวมกัน

วิเคราะหศักยภาพของศูนยเครือขายและวางแผนการพัฒนาศูนยเครือขายใหมีความพรอมท่ีจะเปนศูนยเรียนรู

ของชุมชน โดยในปจจุบันศูนยเรียนรูเครือขายของศพก. ประกอบดวย ศูนยเรียนรูดานพืชตางๆ ศูนยเรียนรู

ดานประมง ศูนยเรียนรูดานการอารักขาพืช ศูนยเรียนรูดานดินและปุย และศูนยเรียนรูเกษตรแปลงใหญ ซ่ึงใน

แตละศูนยจะมีองคความรูตางๆ ใหสามารถเขาไปศึกษาได 

 นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการเอ้ืออํานวยสถานท่ีสําหรับ

ทํากิจกรรมตางๆ และเปนวิทยากรถายทอดความรู 

การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 เม่ือเปนเครือขายของศพก. แลว จะมีการกําหนดเปาหมายรวมกันคือ สามารถเปนแหลงเรียนรูและ

ถายทอดองคความรูใหกับผูท่ีเขามาชมได และเขารวมประชุมเพ่ือหารือการดําเนินงานของศพก. ในแตละปได

เสมอ ซ่ึงจากปท่ีผานมาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการศพก. และศูนยเครือขายเปนอยางดี ไมวาจะเปน

การประชุมท่ีเขารวมและการดําเนินกิจกรรมงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ท่ีไดรับ

ความรวมมือจากศูนยเครือขายเปนอยางดี 



 

การรับมือกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ปญหาท่ีคนพบจากการดําเนินงานศพก. สวนใหญจะเปนเรื่องของเวลา เนื่องจากคณะกรรมการศพก. 

และศูนยเครือขายมีภารกิจเยอะท้ังเปนเกษตรกร และผูนําชุมชน ซ่ึงแกไขปญหาโดยการนัดเวลากันลวงหนา 

หรือหากไมวางจริงๆ จะมีการสงตัวแทนเขาประชุมแทน 

ปจจัยท่ีทําใหเครือขายเขมแข็ง 

 สําหรับศพก.และศูนยเครือขายอําเภอคลองเข่ือน จะเขมแข็งไดโดยเริ่มตนจากเกษตรกรตนแบบของ

แตละศูนยท่ีมีจิตสาธารณะ พรอมท่ีจะถายทอดความรูใหกับชุมชน โดยการผลักดันใหศูนยเครือขายมี

ความสําคัญเทียบเทาศูนยหลัก และมีการนําสินคาของศูนยเรียนรูเครือขายไปแสดงในงานวันถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2562 เพ่ือประชาสัมพันธใหผูท่ีรวมงานไดรูจัก  

 



ขอดีของการสรางเครือขายศพก. 

 เม่ือเรามีศูนยเครือขายศพก. การถายทอดองคความรูดานการเกษตรก็จะหลากหลายมากข้ึน โดยมี

ศูนยเครือขายคอยชวยเหลือ ท้ังนี้ยังสามารถผลักดันศูนยเครือขายใหมีความพรอมในการประกวดตางๆ ได ทํา

ใหเกิดความรวมมือดานการเกษตร การนําเทคโนโลยีมาใชในพ้ืนท่ี และการถายทอดความรูในพ้ืนท่ี 

หลักคิดในการทํางานรวมกันของเครือขาย 

 “การมีเปาหมายเดียวกันและรวมมือกันทําใหสําเร็จ” ท้ังนี้การตองมีความสามัคคีและใหเกียรติความ

คิดเห็นของกันและกัน เพ่ือการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเห็นผลเปนรูปธรรม 

การทํางานรวมกันกับเจาหนาท่ี 

 อยางไรก็ตาม ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และศูนยเครือขาย 

เริ่มตนและทํางานรวมกันมาได สวนหนึ่งมีเจาหนาท่ีเปนผูประสานงานและคอยใหความชวยเหลือ ไมวาจะเปน

การดําเนินกิจกรรมหรือการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ทําใหการดําเนินงานผานไปไดดวยดี 

นอกจากนี้ยังมีสวนในการรวมวางแผนการดําเนินงานของศพก.และศูนยเครือขาย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป

อยางราบรื่น 



ศพก อําเภอบางละมุงกบัการสรางเครือขายเขมแข็ง 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบางละมุง ตั้งอยูเลขท่ี 6 หมู 1  ตําบลโปง 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2557 โดยมีนายวิชาญ บํารุงยา เปนประธานศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) สินคาหลัก คือ มะพราว มีกิจกรรม

หลักคือการผลิตแตนเบียนบราคอนปองกันกําจัดหนอนหัวดํามะพราว การทําน้ํา

หมักมูลสุกร และเปนศูนยกลางการใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร

ใหกับเกษตรกรในชุมชนอยางตอเนื่อง แตดวยในชุมชนนอกจากการปลูกมะพราว

แลว ยังมีการปลูกพืชอ่ืนอีกหลากหลายชนิดมีท้ังพืชไร พืชสวน ไมยืนตนและไมผล 

ไดแก มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน สับปะรด ผลไม เปนตน จึงตองมีการ

รวมองคความรูเก่ียวกับการเกษตรใหหลากหลายครอบคลุมกิจกรรมดานการเกษตร 

และมีการชักชวนกลุมตางๆ ท่ีมีกิจกรรมการรวมกลุมอยูแลว มาเปนเครือขาย ศพก. 

ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดองคความรูในกิจกรรมการเกษตรใหครบทุก

ดาน พรอมกับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ และขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยการจัดเวทีประชุม

แลกเปลีย่นเรียนรูอยางตอเนื่องจนปจจบุัน ศพก. มีศูนยเครือขายท้ังหมด 17 ศูนย ดังนี้  

1. กลุมวิสาหกิจชุมชนบางละมุงมะพราว 9 หนา 

ประธานศูนย  นายวิชาญ บํารุงยา โทร. 062-9563629 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การผลิตมะพราวแกง แปรรูปน้ํามันมะพราวสกัดรอน 

และมะพราวออนแกว 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 1 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 715199 Y= 1433885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโปง 

ประธานศูนย  นางมณฑา บํารงุยา โทร. 093-4935499 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน 

และผลิตขยายสารชีวภัณฑตางๆ ไดแก เชื้อราเมตาไรเซียม,  

เชื้อราบิวเวอรเรียและเชื้อราไตรโคเดอรมา 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 1 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 715199 Y= 1433885 

 

3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงรักฟารมตามรอยพอ 

ประธานศูนย  นางเพลินจิตร ศรีเสวกร โทร. 081-9046430 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การทําเกษตรอินทรีย การทํา

เกษตรทฤษฎีใหม ประมง เลี้ยงไกไข และเลี้ยงเปดไข รวมท้ัง

แปรรูปน้ํายาลางจานจากเปลือกสับปะรด 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 5 ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 712719 Y= 1432390 

 

4. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานบางละมุงฝงธน (กลุมวิสาหกิจชุมชนบานบางละมุงฝงธน) 

ประธานศูนย  นางสาวปารณีย  ศรีบุญมา โทร. 089-1405664 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไกไข เปดไขและเลี้ยงปลานิล รวมท้ังการทํา

น้ําหมักชีวภาพ 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 4 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 722651 Y= 1433461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียง เพ่ือสรางรายไดใหแกชุมชนอยางย่ังยืน 

ประธานศูนย  นางละไม  บัวเคลา โทร. 087-6069307 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การปลูกพืช การทําประมง การเลี้ยงสัตว และการปลูกขาวมะลิ 105 

ขาวไรเบอรรี่  ขาว กข 43 ยึดหลักการทําเกษตรแบบพอเพียง 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 7 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 709784 Y= 1444970 

 

 

 

 

 

 

6. ศูนยเรียนรูการผลิตพืชผักสมุนไพร 

ประธานศูนย  นางดวงพรรณ ทองทรัพย โทร. 089-6664330 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพร ไดแก  สบู ยาหมองสมุนไพร 

น้ํายาลางจาน แชมพู และการทําปุยหมักชีวภาพ  

ท่ีตั้งศูนย: หมู 11 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 711968 Y= 1415444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียง กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนบานนาใหม   

ประธานศูนย  นางสุนิสา  รัตนวงศ โทร. 085-3819760 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การปลูกผักเกษตรอินทรีย เพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย 

เชน กลวยตาก กลวยชุบช็อกโกแลต ยึดหลักเกษตรพอเพียง 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 6 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 710182 Y= 1440606 

 

 

 

 

 

 

 

8. ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตําบลบานโปง 

ประธานศูนย  พันเอกธงชัย  หมอยาไทย โทร. 093-5059779 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : เกษตรผสมผสาน ปลูกไมผล เลี้ยงไกไข และการผลิตปุยหมักเติม

อากาศ 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 1 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 715185 Y= 1433755 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ศูนยเรียนรูการแปรรูป กลุมแมบานเกษตรตําบลหนองปรือ 

ประธานศูนย  นางสาวณฐณัฐ  บัวเจริญ โทร. 081-4911289 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : แปรรูปอาหาร  

เชน น้ําพริกเผา ปลารา ไขแดงเค็ม ฯลฯ 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 3 ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 711657 Y= 1437629 

 

10. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหวยใหญ 

ประธานศูนย  นางจําป คงขาว โทร. 086-3498046 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และสงเสริมใหเกษตรกรใชปุย

ตามคาวิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัด รวมท้ังการผลิตปุยอินทรียเคมี 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 11 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 709304 Y= 1424682 

 

 

 

 

 

11. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตะเคียนเตี้ย 

ประธานศูนย  นางลมุล  ประกอบธรรม โทร. 087-6025925 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน 

และเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนเชิงเกษตร แบบวิถีชาวบาน 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 3 ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 713735 Y= 1440201 

 

12. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหวยใหญ 

ประธานศูนย  นางสุพีร ประพันธ โทร. 086-3498046 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน และปลอยแตนเบียน 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 11 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 723343 Y= 1437056 

 



13. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรตําบลโปง 

ประธานศูนย  นางณรงคชัย  สวัสดิ์ชุติตระกูล โทร. 089-2126904 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : ปลูกพืชผสมผสาน สวนเมลอน อุโมงคผัก และสวนดอกดาวเรือง 

รวมท้ังการทําปุยอินทรีย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 5 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 713902 Y= 1430504 

 

 

 

 

 

 

14. ศูนยเรียนรูการผลิตสับปะรด 

ประธานศูนย  นายบุญทรัพย  มานะมุงประเสริฐ โทร. 085-2761333 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การจัดการและการวางแผนการผลิต 

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีการผลิตตั้งแตปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียวผลผลิต 

และแปรรปูสับปะรดกวน 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 13 ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 723342 Y= 1434162 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. ศูนยเรียนรูการผลิตมันสําปะหลัง 

ประธานศูนย  นายสุวรรณ เมืองกลิ่น โทร. 089-8347437 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การวางแผนการผลิตจนถึงการเก็บ

เก่ียว  และจําหนายตลอดท้ังป และการทําปุยหมักจากมูลสุกรและไก 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 3 ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 718088 Y= 1436398 

 

16. ศูนยสงเสริมการผลิตปุยอินทรียตําบลเขาไมแกว   

ประธานศูนย  นายวินัย  สายสมร โทร. 089-8347437 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การผลิตปุยอินทรีย 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 1 ตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 722738 Y= 1433688 

 

17. ศูนยเรียนรูธนาคารไขปูกระดอง 

ประธานศูนย  นายมาโนช ทรงโยธิน โทร. 083-9199203 

กิจกรรมหลักหรือเทคโนโลยีเดน : การเพาะเลี้ยงปูไขนอกกระดอง 

ท่ีตั้งศูนย: หมู 3 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

พิกัด : X = 708991 Y= 1440197 

 

กําหนดเปาหมายรวมกัน 

1. สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน และถายทอด 

ความรู เชน เวทีการประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาดานการเกษตรระหวางศูนยเครือขาย การแลกเปลี่ยน

วิทยากรระหวางศูนยเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. รวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการจัดกิจกรรมการเกษตรหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การจัดงานวัน 

ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ในการนําเสนอปญหาและวิธีการแกไขใหเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีรับทราบ ผานการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู โดยมีตัวแทนจากแตละศูนยเครือขายเปนวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูลตางๆ เชน สถานการณดานการเกษตร การตลาด 

ผลผลิตเกษตร และการเชื่อมโยงสินคาเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมสมาชิกเครือขาย เชน การแกไขปญหาของกลุม การ

อบรมใหความรูดานตางๆ ซ่ึงเปนความรูจากประสบการณท่ีผานมา ใหกับสมาชิกเครือขาย ทําใหกลุม

สมาชิกเครือขายสามารถนําไปแกไขปญหาในกลุมตนเองได ทําใหกลุมมีความเขมแข็งและสามารถ

พ่ึงพาตนเองได  

 

 

 

 



ผลจากการรวมเปนเครือขาย 
1. การไดมาพบปะกันพูดคุยกันทําใหเกิดพลังใจ ความสามัคคี ใหกําลังใจและชวยเหลือกันและกัน  

แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลตางๆ การดําเนินกิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี สมาชิกทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข โดยไมไดหวังผลประโยชนในรูปของเงิน ทําแลวมีความสุขก็เพียงพอแลว  จึงทําใหกลุมสมาชิกเครือขายมี

ความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป  

2. ทําใหมีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑ รวมถึงการขยายแหลงจําหนายในพ้ืนท่ี 

3. สามารถรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เชน ปญหาราคามะพราวตกต่ํา ดินเสื่อมโทรม การจัดการศัตรู 

มะพราว เปนตน 

4. ทําใหลดตนทุนการผลิต เชน การจัดซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน คือไดรวมกันสั่งไกไขจากแหลงผลิตท่ีได 

มาตรฐานรวมกัน มีอํานาจตอรองราคาได ทําใหตนทุนลดลง และไดไกไขพันธุดีไมมีโรค 

แผนการพัฒนา ศพก. และเครือขาย 

1. ดําเนินการการเชื่อมโยง ศพก. และศูนยเครือขายเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรู ในเรื่องท่ี 

สอดคลองกับความตองการของชุมชน เกษตรกรและผูท่ีสนใจสามารถเขาเรียนรูและฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงานรวมท้ัง

สมาชิกเครือขายรวมกันบริหารจัดการเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร มีการจัดทําขอมูลของศูนย

เครือขาย ท่ีตั้ง แตละศูนยมีกิจกรรมอะไรบาง รวมไปถึงการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ สินคาตางๆของกลุม

เครือขาย ไวท่ี ศพก. จากนั้นเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ ศพก. และศูนยเครือขาย ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนตอไป 

2. การตั้งศูนยรวมจําหนายสินคาของ ศพก. และศูนยเครือขาย ณ ศพก. อําเภอบางละมุง เพ่ือรวบรวม 

ผลิตภัณฑ สินคาตางๆ ของกลุมเครือขายหรือสินคาของเกษตรกรในชุมชน จะทําใหเกษตรกรในชุมชนมีรายไดเพ่ิม

ดวย แลวนําสินคามารวมกันจําหนาย และทําการเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวของชุมชน เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

3. การเพ่ิมมูลคามะพราว ดวยการแปรรูปผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดรอนและเย็น ศึกษาหาขอมูลในการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ ปรับปรุงคุณภาพ หรือแปรรูปผลิตภัณฑอ่ืนตามความตองการของตลาดตอไป 

4. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการขอรับรอง อย. (อาหารและยา) จากสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา ของผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ ของกลุมสมาชิกเครือขาย ไดแก น้ํามันมะพราวสกัดรอน

และเย็น, มะพราวออนแกว เปนตน 

5. การเพ่ิมชองทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงดานตลาดสินคา บริเวณหนาอําเภอบางละมุง และ 

ตลาดคุณหลาน เนื่องจากมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก ทําใหยอดขายและมีกําไรเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมชองทางการโฆษณา

สินคา เพ่ือสรางการรับรูใหกับผูบริโภค เชน การขายสินคาออนไลนผานทางเฟสบุก, เว็บไซต และไลน 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

ปญหาราคามะพราวตกต่ํา ราคาสินคาเกษตรคอนขางผันผวน แกไขโดยการเพ่ิมมูลคามะพราวดวยการ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑมะพราวสกัดรอนและเย็น มะพราวออนแกว และเพ่ิมชองทางการตลาด ท้ังนี้ในการการผลิต

น้ํามันมะพราวสกัดรอนและเย็น ข้ันตอนการผลิตยังมีปญหาเรื่องคุณภาพ เครื่องมือคอนขางจํากัด ขาดเครื่องมือ 



และอุปกรณเพ่ือการผลิตและเงินทุน และการผลิตมะพราวออนแกว ขาดอุปกรณตางๆ เชน มีด โตะสไลด จะตอง

ดําเนินการจัดทําและเสนอแผนของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลตอไป 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยความสําเร็จ 

1. การรวมกันของศพก. และเครือขายมีความเขมแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ใหความ
รวมมือ รวมกันแกไขปญหาตางๆ มีความสามัคคี ใหกําลังใจและชวยกันเหลือกัน มีการพบปะ จัดเวทีการประชุม
วางแผนรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

2. สมาชิกเครือขายมีความมุงมั่น ตั้งใจ เปนเกษตรกรหัวกาวหนา ใฝรู คิดคน ทดลอง ศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อจะพัฒนาตนเองและนําความรูมาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรูกันของสมาชิกเครือขาย ทั้งจากการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงานท้ังในและนอกชุมชน และจากผูมาศึกษาดูงาน เปนตน 

3. หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน โดยบูรณาการของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี
ราชา ใหความรูและฝกปฏิบัติการทดสอบอายุการเก็บ (Shelf life) ของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดรอน   

4. หนวยงานเอกชนใหการสนับสนุนโดย บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. 
สนับสนุนงบประมาณใหกับศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงบานบางละมุงฝงธน ในการจัดทําฐานเรียนรูน้ําหมักชีวภาพ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

****************************** 
        สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

        สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง 
              ขอมูล ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
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“เครือขายศพก. เขมแข็ง ระเบิดจากใจ” 
 

บทนํา 
การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2562 “เครือขาย ศพก.

เขมแข็ง” ท่ีเปาหมายการทํางาน ศพก. เพ่ือใหเกษตรกรอยูดี มีสุขอยางยั่งยืน ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แหลงเรียนรูนี้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู           

ดานการเกษตร มีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและลดตนทุนการผลิต มีการจัดการบริหารน้ํา เกษตรกรตนแบบมีการใช 

Tensiometer ในการวัดระดับความชื้นในดิน เพ่ือใชในการกําหนดในปริมาณน้ําท่ีเหมาะสม เปนการประหยัด

ทรัพยากรน้ําและชวยลดตนทุนการผลิต ของการใชน้ําอยางรูคุณคา เนนการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําของพ้ืนท่ี   

ท่ีมา 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดตั้งข้ึนเม่ือ

ปลายปพ.ศ. 2559 สินคาหลัก คือ ทุเรียน โดยนายมานิตย ชิงชัย เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู แหลงเรียนรูนี้
มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรูดานการเกษตร มีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 
เกษตรกรอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไมและสวนยางพารา มีพ้ืนท่ีการเกษตร          
๓๘,๙๑๐ ไร ครัวเรือนเกษตรกร ๖๔๗ ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูกไมผล ๑๖,๑๔๔ ไร มีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน ๕,๕๐๐ ไร รอยละ ๙๕ 
เปนพันธุหมอนทอง ซ่ึงเปนพันธุท่ีเหมาะกับการสงออก บริโภคภายในประเทศ และแปรรูปได  

อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประสบปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรมของเกษตรกร มีการใชสารเคมี ไมอนุรักษ

ทรัพยากรดิน น้ํา กอใหเกิดปญหาของโรคแมลง และดินเสื่อมสภาพ ปจจุบันมีการปรับเปลีย่นจากการใชสารเคมีอยางเดียว            

ในการทําการเกษตร มาเปนรูปแบบผสมผสาน เชน การใชน้ําหมักท่ีทําเอง การใชไตรโครเตอรมาเพ่ือแกปญหา          

เชื้อราในดิน เกิดการพัฒนาคุณภาพ ไดผลผลิตทุเรียนรูปทรงเกรดดี รอยละ 60 ลดตนทุนการผลิต จากการผสมปุย             

ใชเอง 4,000 บาทตอตัน รวมถึงการใชน้ําอยางรูคุณคา มีการจัดการบริหารน้ํา ใหปุยทางน้ําในฤดูแลง โดยนายมานิตย ชิงชัย 

เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู ศพก. อําเภอเขาสมิง เปนเกษตรกรตนแบบมีการใช Tensiometer ในการ            

วัดระดับความชื้นในดิน เพ่ือใชในการกําหนดในปริมาณน้ําท่ีเหมาะสม เปนการประหยัดทรัพยากรน้ํา                                  

และชวยลดตนทุนการผลิต เปนตน 

จุดเริ่มตนของการสรางเครือขายเช่ือมโยงเพ่ือการพัฒนา 
สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสมิง และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)อําเภอเขาสมิง

มีแนวคิดหลักในการเลือกคนมารวมเปนเครือขาย คือ เลือกจุดท่ีดีท่ีสุดของตําบล เขมแข็ง มีบุคลากรท่ีถายทอดได 
ประกอบดวย ปราชญ ผูนํา และเกษตรกรรุนใหม ท่ีมีองคความรูของตัวเองเพ่ือเผยแพร  ขยายผล และมีใจรักพัฒนา
อาชีพการเกษตร ดังนี้ 
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นายสมชาย พรมรุจี  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ กลุมปุยหมักคุณภาพบานมุมสงบ หมูท่ี 6 ตําบลแสนตุง 

อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พิกัด  X = 218109 Y= 1375298  ไดเขามาศึกษาดูงานศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเขาสมิง การไมใชสารเคมี มีแนวคิดในการผลิตปุยหมัก สูการ

ปรับเปลี่ยน เริ่มลดการใชสารเคมี  มีการผลิตปุยเพ่ือสมาชิก มีกําลังการผลิต 30 ตันตอเดือน ซ่ึงไมเพียงพอ               

ตอความตองการใชของสมาชิกกลุม 

นายบัณฑิต กูลพฤกษ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ ศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน อําเภอเขาสมิง หมูท่ี 6 

ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พิกัด  X = 223654 Y= 1361508  มีแนวคิดในการอยูรวมกับ

ธรรมชาติ กิจกรรมปาไม ผักสวนครัวอินทรีย  

นายสาคร ซ่ือเสมอ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลทาโสม หมูท่ี 3             

ตําบลทาโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พิกัด  X = 207417 Y= 1359440  มีแนวคิดในการทําการเกษตร             

จากไมเคยทําการเกษตรสูกิจกรรม ทองเท่ียวนววิถี 

นายเชาวลิต ชูอําไพ ศูนยเรียนรูปศุสัตว ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะดานไกไข หมูท่ี 1 ตําบลสะตอ 

อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พิกัด  X = 220277 Y= 1389373  ไดเขามาศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงฯ ศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน อําเภอเขาสมิง หมูท่ี 6 ตําบลเขาสมิง ของนายบัณฑิต กูลพ

ฤกษ                        เรื่องน้ําสมควันไม โดยมีแนวคิดในการนําน้ําสมควันไมมาใชในฟารมไกไข 

นางดารารัตน นิยมรัตนา เกษตรกรรุนใหม (young smart farmer ) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ               

บานสวนขาวกลองขาวแกง หมูท่ี 6 ตําบลเทพนิมิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พิกัด  X = 221086 Y= 1379505  

ไดเขามาศึกษาดูงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเขาสมิง และศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงฯ ศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน อําเภอเขาสมิง หมูท่ี 6 ตําบลเขาสมิง ของนายบัณฑิต กูลพฤกษ               

การไมใชสารเคมีและการอยูรวมกับธรรมชาติ มีแนวคิดในการทําการเกษตร ใหสินคามีมูลคาในตัวเองโดยการผลิต

สินคาคุณภาพ ใชระบบตลาดนําการผลิต รักษาคุณภาพสินคาและผลิตสินคาท่ีมีมาตรฐานรับรอง สามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได 

นายเจริญ ดีชัย ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด อําเภอเขาสมิง 

หมูท่ี 6 ตําบลเทพนิมิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พิกัด  X = 223805 Y= 1379603  มีแนวคิดในการผลิตผัก

ปลอดภัย เกิดกิจกรรมผลิตผักกางมุง จากไมมีความรูเรื่องการเกษตร ศึกษาหาความรู และเขาฝกอบรม ปจจุบัน           

มีการพัฒนาผลิตผักกางมุง จําหนายตลาดเกษตรกรและตลาดชุมชน 

นายเพชรรัตน บุษยะพินิจ สมาชิกแปลงใหญผึ้งชันโรงตําบลสะตอ หมูท่ี 1 ตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ไดรับการอบรม เรื่อง การเลี้ยงผึ้งชันโรง มีแนวคิดและนําความรูมาตอยอดในสวนเงาะของตนเอง และทําใหเห็นผล

ตั้งแตปแรกท่ีเริ่มใชชันโรงในการผสมเกสรเงาะ อัตราการติดผลเพ่ิมข้ึน รอยละ 60-70 เริ่มมีการแนะนําเพ่ือนๆ          

และขยายผลสูแปลงอ่ืนๆ ปจจุบันมีการแปรรูป และในเดือนพฤศจิกายนของทุกป จะมีการเก็บน้ําผึ้งชันโรงจําหนาย
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ราคา ซีซีละ 2 บาท มีลูกคาประจําและนําไปฝากท่ีศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีจําหนายให 

และขายรังในราคารังละ 1,800 บาท พรอมท้ังสอนวิธีการเลี้ยง หรือไปติดตั้งรังให 

หลักคิดในการทํางานและแนวทางการพัฒนาการเกษตร 
“การปลูกพืชหลากหลาย”การเพ่ิมองคความรูใหเกษตรกร จากเกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู และ

การศึกษาดูงาน ทําใหไดรับความรู เห็นแปลงเกษตรท่ีประสบผลท่ีสําเร็จ เกิดแรงบันดานใจ เปนการลดความเสี่ยง     
เรื่องราคาสินคา เปนการจัดสภาพแวดลอม เพ่ิมความหลายหลายทางชีวภาพ มีแหลงอาหารท่ีหลากหลายของแมลง 
จึงมีแมลงหลายชนิดมาอาศัยอยูรวมกัน เลี่ยงการสรางสมของตัวกําเนิดโรค การระบาดของโรคและแมลง                  
และเปนประโยชนในการปรับปรุงดิน 

“การตลาด” เริ่มจากผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ใชวิธีการตลาดนําการผลิต            
สรางอัตลักษณใหกับสินคา มีการศึกษาพฤติกรรมกรบริโภค สูการวางแผนการผลิต และสรางเรื่องราวใหกับสินคา       
ผานการบันทึกขอมูลในสื่อ เพจ เฟสบุค ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได รวมถึงเปนเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาจากสิ่งท่ีมีอยู 
และมีการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน เพ่ิมชองทางการตลาดจากท่ีมีอยูในทองถ่ิน และฐานลูกคาเดิม 

 “การบริหารจัดการ” จากสภาพอากาศของจังหวัดตราดท่ีมีฝนตกมาก เกิดการบริหารจัดการทุเรียนรวมกัน                 
เรียก 4 อ อ่ิม อด อัด ออกดอก แปลคือ ขุนใหอ่ิม ปลอยใหอด อัดน้ํา และออกดอก 

 “การบูรณาการ” ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด                 
ศูนยเครือขาย และหนวยงานรัฐ เอกชน มีการสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร เรื่ององคความรู จุดศึกษาดูงาน 
งบประมาณ พรอมใหคําปรึกษา พบปะพูดคุย และแกปญหาในพ้ืนท่ีตามความตองการของเกษตรกร 
กําหนดเปาหมายรวมกัน 

สรางแหลงเรียนรูใหมีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แลกเปลี่ยนองคความรูแกไขปญหา           
ดานการเกษตร นําเสนอปญหาและวิธีการแกไขใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีจัดการ
ระบบการผลติพืช เชื่อมโยงสินคา และการตลาด โดยมีการวางแผนการผลิต และสรางความเขมแข็งใหกับกลุมสมาชิก
เครือขาย โดยการศึกษาดูงาน เพ่ิมพูนความรูจากเกษตรกรตนแบบและศึกษาดูงานแปลงตนแบบ ใหเกิดแรงบันดานใจ 
สามารถนําความรูไปแกไขปญหาในกลุมตนเองได ทําใหกลุมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
ทํางานแบบเครือขายแลวไดอะไร 

การพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มีแหลงเรียนรูแลกเปลี่ยนองคความรู มีแนวทางแกไขปญหา            
ดานการเกษตร นําเสนอปญหาและวิธีการแกไขใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหความรวมมือ             
การดําเนินกิจกรรม และมีจัดการระบบ การวางแผนการผลิตพืช พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ เชื่อมโยงสินคา การตลาด 
และขยายแหลงจําหนาย ผานสื่อ สังคมออนไลน  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

เจาหนาท่ี ศูนย ศพก. และศูนยเครือขายทุกคน เกิดความรวมมือท่ีเชื่อมโยงกัน ในรูปแบบการพัฒนา                  
การเกษตรอําเภอเขาสมิง ท่ีเปนรูปธรรม เรื่องการอนุรักษดินและน้ํา เกิดการลดการใชสารเคมี มีการวางแผนระบบ
การผลิตทุเรียน จากสภาพอากาศของจังหวัดตราดท่ีมีฝนตกมาก เกิดการบริหารจัดการรวมกัน เรียก 4อ อ่ิม อด อัด 
ออกดอก (ขุนใหอ่ิม ปลอยใหอด อัดน้ํา และออกดอก)  
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1


๔ 
 

ปญหามีไวแกไข 
สําหรับเครือขาย ศพก.เขาสมิง ท่ีผานมายังไมพบปญหา เพราะบุคลากรสวนใหญใหความรวมมือดี เขมแข็ง 

พ่ึงพาตนเองได มีใจรักพัฒนาอาชีพการเกษตร อาจมีบางท่ีมีเวลาไมตรงกัน มีภารกิจเรงดวน จะสื่อสารประสานงานกัน  
ปจจัยความสําเร็จ เครือขายท่ีนี่เขมแข็ง 

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด “ใจคน” คือ การระเบิดจากใจ เกษตรกรเครือขายพัฒนาตนเอง และเกษตรกรสมาชิกเครือขาย               
มีการนําศาสตร(ความรู) ตางๆมาใชในงานเกษตร ประกอบดวย เกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู และการศึกษาดูงาน                     
ทําใหไดรับความรู เห็นแปลงเกษตรท่ีประสบผลท่ีสําเร็จ เกิดแรงบันดานใจ นําไปประยุกตและใชในแปลงเกษตร               
ของตนเอง พรอมขยายผลใหผูสนใจตอไป  
 
สรุปจุดเดนของเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

มิติดานคุณภาพชีวิต มีความม่ันคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน 
มิติดานเศรษฐกิจ สามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับสมาชิก และคนในชุมชน มีตลาดรองรับแนนอน 
มิติดานการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก    
สมาชิกและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม สรางทายาทสืบทอดอาชีพการเกษตร และใชภูมิปญญาเกษตร 
เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเกษตร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และทํากิจกรรม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 
เครือข่ายเข้มแข็ง 
ศพก. อาํเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 

สาํนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 



“กินขาวหอม พรอมผักเคียง เพียงเรียนรู สูบานนา” นําสูกระบวนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 

จากวิสัยทัศนของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบานนา 
“กินขาวหอม พรอมผักเคียง เพียงเรียนรู สูบานนา” นําสูกระบวนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เกิดองค

ความรูท่ีปฏิบัติไดจริงกอเกิดเปนฐานเรียนรูท่ีพรอมใหผูท่ีสนใจ สามารถศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยาง

ตอเนื่อง อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาหลัก (ขาว) ไดอยางถูกตองเหมาะสม บรรลุตามวัตถุ

ประวงค ๓ เปาหมายหลัก ไดแก R : Reduce: ลดตนทุนการผลิต I : Increase เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย/ไร,  

เพ่ิมมูลคาขาว และ P : Produce ผลิตเมล็ดพันธุขาว/ขาวคุณภาพ ขับเคลื่อนผานฐานเรียนรูจํานวน ๕ ฐานซ่ึง

ดําเนินการในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบานนา เลขท่ี 234 หมูท่ี9 

ชือ่บาน หนองตะลุมพุก ต. บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก รหัสไปรษณีย 26110 โดยมี นายนรินทร    

เบ็ญจวงษ ทําหนาท่ีเปนประธานศูนยและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน 

สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบานนา ดําเนินการตอเนื่องจาก

การพัฒนาศูนยขาวชุมชนและการพัฒนากลุมเกษตรกรตามแนวทางระบบสงเสริมการเกษตรรูปแบบใหม 

(MRCF) ในป ๒๕๕๕ เกิดเปนจุดถายทอดความรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนท่ีใหบริการขอมูลขาวสาร

และบริการดานการเกษตร โดยมีนายนริยทร เบ็ญจวงษ เกษตรกรผูนํา smart farmer ปราชญชาวบาน หมอ

ดินอาสา และคณะกรรมการขาวจังหวัดนครนายก รวมถึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของอําเภอ

บานนา ทําหนาท่ีเปนผูนําของกลุมเกษตรกรฯ โดยวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานหนองตะลุมพุกแหงนี้ มี

ความเขมแข็ง ดําเนินการตั้งแต ป ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน มีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง มีการบริหาร

จัดการกลุมอยางเปนรูปธรรม เกษตรกรผูนํามีการประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีจากหนวยงานภาครัฐ 



มาใชในพ้ืนท่ีจนไดรับรางวัลเปนชาวนาตัวอยางจากกรมการขาว ดําเนินงานโดยการวางแผนการถายทอด

เทคโนโลยี ตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกรขาวรวมกับความเปน Smart famer.ตนแบบ ปรับเปลีย่นระบบ

การผลิต/ปรับเปลี่ยนพืช ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี Zoning ปจจุบันมีการพัฒนากลุมสูการสงเสริม

การเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญอันจะเปนแนวทางเพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูเพ่ือการผลิตขาวแบบ

ประณีต ผานศูนยขาวชุมชน ซ่ึงบริหารจัดการโดยเกษตรกรและสามารถจัดการผลิตขาวไดอยางถูกตองเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการผลิต ไดดวยตนเอง อยางยั่งยืน 

เครือขายการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 อําเภอบานนา มีศูนยเครือขายท่ีเสริมหนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยหลัก รวม 1๒ ศูนย 

กลาวคือ มีความโดดเดนหรือองคความรูของศูนยเฉพาะดานมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรมหลักของศูนย
เครือขาย/เทคโนโลยีเดน 

ตําบล ประธานศูนยเครือขาย 

1 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ  

(ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/
เกษตรผสมผสาน) 

ตําบลบานนา นายเอกชัย สมชื่อ 

2 ศูนยขาวชุมชนบานวังปลา
ไหล 

ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนย
ขาวชุมชน 

ตําบลบาน
พราว 

นายประสาร เต็มเปยม 

๓ วิสาหกิจชุมชน กลุมเลี้ยง
ไกพันธพ้ืนเมืองบานศรี
สุวรรณ จ.นครนายก 

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ตําบลบานพริก นายศิริชัย ไพบูลย 

๔ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
บานโคกประเสริฐ ตําบล
อาษา 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

ตําบลอาษา นายพิสิทธิ์ชัย บุญมา 

๕ กลุมศูนยการใชประโยชน
ท่ีดินในพ้ืนท่ี สปก. 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/
เกษตรผสมผสาน 

ตําบลทองหลาง นางสุภา พิกุลแกว 

๖ ศูนยขาวชุมชนบานบาง
ปลากด 

ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนย
ขาวชุมชน 

ตําบลบางออ นายสุด เสือสวัสดิ ์

๗ ศูนยขาวชุมชนบานเกาะ
ไมลาย 

ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนย
ขาวชุมชน 

ตําบลพิกุลออก นายบุญชู สจุิภานันท 

๘ ศูนยขาวชุมชนบานวังบัว ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนย
ขาวชุมชน 

ตําบลพิกุลออก นายลมัย เจริญนา 

 
 



ท่ี ชื่อศูนยเครือขาย กิจกรรมหลักของศูนย
เครือขาย/เทคโนโลยีเดน 

ตําบล ประธานศูนยเครือขาย 

๙  ศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียงตําบลปาขะ 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/
เกษตรผสมผสาน 

ตําบลปาขะ นายทองหลอ แดงอราม 

๑๐ ศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียงบานทุงกระโปรง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/
เกษตรผสมผสาน 

ตําบลปาขะ นายสมหมาย เกตุแกว 

1๑ กลุมศูนยเรียนรูตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/
เกษตรผสมผสาน 

ตําบลเขาเพ่ิม นายศักดิ์ดา ชีชะวา 

1๒ กลุมศูนยเรียนรูตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
ศรีกะอาง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/
เกษตรผสมผสาน 

ตําบลศรีกะอาง นายเพทาย วรวฒัน 

 
 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรผูนํา ศูนยเครือขาย ตลอดจนสสมาชิก ใหมีองคความรูและ
สามารถถายทอดได 

2. เนนใหศูนยเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร เชน การวางแผนการดําเนินงาน การใหบริการเพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงาน การ
จัดงานถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เปนตน 

3. แตงตั้งผูแทนศูนยเครือขายรวมเปนกรรมการบริหารงาน ศพก. และมีบทบาทหนาท่ี 
4. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยหลักและศูนยเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ศูนย พรอมท้ังรวมวางแนวทางการพัฒนาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีอยางครบวงจร 

แนวคิดการพัฒนา 
1. กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกัน สรางความสนิทสนม พัฒนาฐานขอมูล ท้ังพ้ืนท่ี 

จํานวนสมาชิก ผลิผลิต ปริมาณ ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามรถสรางเครือขายในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวโยงกันได 
สุดทายรวมกันจัดทําแผนพัฒนา ศพก. เชน ศูนยเรียนรูดานขาว จะมีการแลกเปลี่ยน ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
การผลิต เครื่องจักร การบริการ ระหวาง ศพก. หลัก และ ศพก.เครือขาย นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการ
เปนวิทยากรดานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง แกคณะศึกษาดูงาน เปนตน 

2. ศพก.หลักและ ศพก.เครือขาย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากประสบการณตรง เพ่ือสราง
แนวคิด มุมมองใหมทางการเกษตร ถอดดองคความรูเปนบทเรียน พรอมท้ังรวมวางแนวทางการพัฒนาดาน
การเกษตรในพ้ืนท่ีอยางครบวงจร 

3. กระตุนใหมีการพัฒนาตนเองกอน เพ่ือใหตนเองมีองคความรู สามารถเปนแบบอยางและ
ถายทอดใหผูอ่ืนได 



 

 
บทบาท/หนาท่ีของเครือขาย 

1. ศพก.เครือขาย ทําหนาท่ีปนคณะกรรมการ ในคณะกรรมการศพก. ระดับอําเภอ โดยแบง
บทบาทหนาท่ี อยางชัดเจน 

2. ศพก.เครือขายทําหนาท่ีวางแผนการดําเนินงาน กลไกลการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา ศพก. 
รวมกัน 

3. ศพก.เครือขายทําหนาท่ีนําเสนอมีสวนรวม ประสาน เชื่อมโยง ศพกหลัก. และศูนยเครือขาย 
 

ผลการดําเนินงานเครือขาย ศพก.ขับเคลื่อนผานฐานเรียนรูจํานวน ๕ ฐาน ไดแก 
ฐานท่ี ๑  ฐานดินและปุย โดยการบูรณาการองคความรูเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน การใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน การใชจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตในพืช  
ฐานท่ี ๒  ฐานการผลิตเมล็ดพันธุขาว การประยุกตใชองคความรูการผลิตเมล็ดพันธุ การคัดแยกเมล็ด

พันธุ การเตรียมเมล็ดพันธุ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ เพราะเชื่อในแนวคิด
ท่ีวา “พ้ืนฐานของขาวคุณภาพ คือการเริ่มตนจากเมล็ดพันธุดี” 

ฐานท่ี ๓  ฐานการจัดการศัตรูพืช คือ การนําเอาองคความรูการบริหารจัดการศัตรูขาว ท้ังการใชสาร
ชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช การสํารวจติดตามและประเมินสภานการณการระบาดในแปลง การ
พยากรณตอปจจัยท่ีสงผลตอการระบาดศัตรูพืช การนําหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) มาใช 

ฐานท่ี ๔  ฐานการเพ่ิมมูลคาสินคาขาว คือ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดการ ท้ังการเก็บรักษา
และการแปรรูปขาว เพ่ือลดการสูญเสียคุณภาพและการเพ่ิมมูลคาสินคา ใหสามารถยกระดับในตลาดผูบริโภค 
ตลาดเฉพาะ และตลาดท่ัวไปได  

ฐานท่ี ๕  ฐานเศรษฐกิจพอเพียง คือ หัวใจในการเปนตนแบบใหเกษตรกรสูเกษตรกร นอกจากจะเปน

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ผูท่ีเขามาศึกษาจะไดรับองคความรูในการจัดสรรพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิด

มูลคาและประโยชนสูงสุด การบริหารจัดการ หลักการสหกรณ หลักการดํารงชีพอยางพอมีพอกิน เกิด

ภูมิคุมกันแกผูปฏิบัติ 

ผลงานประจักษท่ีสงเสริมแกชุมนและ ศพก.ขางเคียงคือ 
๑. การใชจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตของรากขาว (PGPR2) 

ประโยชนท่ีชุมชนไดรับ คือ การนําการใชจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโต
ของรากขาว (PGPR2) สามารถชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เนื่องจากจะชวยลดปริมาณการใชปุยในนา
ขาวและตนขาวมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตไดดี 
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับภาคเกษตรในพ้ืนท่ีนี้ คือ เกิดความอุดมสมบูรณในพ้ืนท่ี เกษตรกรมีการลดตนทุน เกิด
การขยายผลในการใชจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตของรากขาว (PGPR2) 
อยางตอเนื่อง 

๒.“พ้ืนฐานของขาวคุณภาพ คือการเริ่มตนจากเมล็ดพันธุดี” 
ประโยชนท่ีชุมชนไดรับ คือ จากแนวคิดดังกลาว เกษตรกรสามารถการประยุกตใชองคความรูการผลิตเมล็ด
พันธุ การคัดแยกเมล็ดพันธุ การเตรียมเมล็ดพันธุ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ
เปนการลดตนทุนการผลิต ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ 



ประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับภาคเกษตรในพ้ืนท่ีนี้ คือ เกิดประสิทธิภาพการผลิตท่ีมีคุณภาพ เกษตรกรมีการลด
ตนทุน มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ มีระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ลําดับ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 

1 ความเขมแข็งศพก.เครือขาย - กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเยี่ยม

เยียนระหวางศูนย มีเวทีท่ีเกษตรกรไดพบปะ 

เชน การประชมุคณะกรรมการ ศพก. งานวัน

ถายทอดเทคโนโลยี เปนตน 

- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการแนะนําตนเอง 

หรือแสดงใหเห็นการดําเนินงานของแตละศูนย 

- จัดทําฐานขอมูล ขอมูลประจําศูนย เพ่ือให

สามารถเชื่อมโยงสินคาระหวางกันได 

2 ความเชื่อมโยง แตละศพกหลัก. และศูนย

เครือขาย มีนอย 

- ในแตละปจะมีการประเมินศักยภาพ ของศูนย

หลัก เพ่ือใหทราบวา ปจจุบัน ศูนยมีความพรอม

หรือโดดเดนดานใด ตองไดรับการพัฒนาดาน

ไหนเพ่ิมเติม และใหศูนยเครือขายดําเนินการใน

แนวทางเดียวกัน 

- เม่ือทราบถึงสิ่งท่ีควรไดรับการพัฒนา ทําให

สามารถกําหนดแผนในการพัฒนาไดอยาง

เหมาะสม และท่ัวถึง เพ่ือใหทุกศูนยมีศักยภาพ

ในการเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

3 การบริหารจัดการ   - ดําเนินงานเครือขาย ศพก. ในแนวทางหรือ

ลักษณะท่ีมีการชวยเหลือเก้ือหนุนกัน 

- พัฒนาเครือขาย  

- ประชุมคณะกรรมหาร  

- การมีสวนรวม 

- จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 

 
 



ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
     1. ความตั้งใจจริงของเกษตรกรผูนํา ท่ีมีปณิธานในการดําเนินงาน  
  2. ความศรัธาและเคารพในอาชีพเกษตรกร และตองการใหเกษตรกรรายอ่ืนพัฒนาไป
ดวยกัน 
  3. เจาหนาท่ีและหนวยงานภาคีมีการบูรณาการและกระตนใหเกิดการทํางานอยางตอเนื่อง 
ทําใหเกษตรกรเขมแข็ง 
  4. แนวคิดการพัฒนาเกิดข้ึนในระดับ ผูนําชุมชน เกษตรกรในพ้ืนท่ี และครอบครัวเกษตรกร 
 

  

  

 

 



  

  

 



1 
 

เครือขาย ศพก. อําเภอเมืองปราจีนบุรี เขมแข็งดวยสถานการณการผลิตทุเรียน 

สถานการณของพ้ืนท่ี 

  อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ีการเกษตรพืชเศรษฐกิจหลัก 62,930 ไร  

ไดแก ขาว, ยางพารา, ปาลมน้ํามัน, ไมดอกไมประดับ และไมผลท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, 

กระทอน ฯลฯ เกษตรกรสวนมากมีพ้ืนท่ีถือครองการเกษตรตอรายนอย ตองมีการจัดการและบริหารจัดการใน

พ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับทุเรียนมีพ้ืนท่ีปลูก 1,979 ไร คิดเปนรอยละ 2.82 สภาพปญหาโดยท่ัวไปท่ี

ผานมาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตอไรต่ํา, การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงทางการผลิตดานโรคและแมลง 

ความเปนมา  

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนายมนัส ฮวดจึง เปนเกษตรกรตนแบบ จัดตั้งข้ึนเม่ือ

ปลายป พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปนศูนยเรียนรูฯ ดานทุเรียน      

ตามชนิดสินคาหลัก 13 ชนิด ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กําหนด และเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน โดยมีกลไก

ในการทํางานขับเคลื่อนงานในรูปคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรระดับอําเภอ และมีศูนยเรียนรูเครือขาย ศพก. จํานวน 10 ศูนย โดยมี         

4 องคประกอบ เกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ, หลักสูตรการเรียนรู, ฐานการเรียนรูและแปลงเรียนรู  

จุดเริ่มตนของการรวมกลุมและพัฒนาการกลุมและเครือขาย  

  1. เกิดการรวมกลุมในการสรางความม่ังคงทางการผลิต เพ่ือแสวงหาองคความรูในการ

ดําเนินการผลิตและแนวความคิดพัฒนารูปแบบการทําสวนใหมีประสิทธิภาพกวาเดิมท่ีเปนอยู จากหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของและสงเสริมอาชีพดานการเกษตของจังหวัดปราจีนบุรี จากสํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

กรมสงเสริมการเกษตร โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated pest Management) ไดมี

การรวมกลุมกันชื่อ “กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไมผลปราจนีบุรี” เริ่มแรกมีสมาชิกเพียง 5คน เม่ือป พ.ศ. 2538 

ในปจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น 198 ราย และเขารวมโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) กับกรมวิชาการ

เกษตร เม่ือป พ.ศ. 2548  

  2. เชื่อมโยงศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ    

ดานองคความรูดานการผลิต, การจัดการผลผลิต ศพก.อําเภอเมืองปราจีนบุรี สถานท่ีตั้ง 133 หมูท่ี 8                 

ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี                                            

ไดจัดตั้งเม่ือปลายป พ.ศ. 2557 ไดเปนแหลงเรียนรูดานทุเรียน 

และไมผลใหกับเกษตรกรในชุมชน ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2560  

เกษตรกรสวนหนึ่งไดรวมตัวเปนสมาชิกแปลงใหญ 50 ราย  

พ้ืนท่ี 398 ไร จํานวน 85 แปลง ชื่อกลุมแปลงใหญทุเรียน  

หมูท่ี 8 ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

http://www.research.doae.go.th/ALC/LOGO/LOGO%20%C3%88%C2%BE%C2%A1.eps
http://www.research.doae.go.th/ALC/LOGO/LOGO%20%C3%88%C2%BE%C2%A1.eps
http://www.research.doae.go.th/ALC/LOGO/LOGO%20%C3%88%C2%BE%C2%A1.eps
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  2.1 สรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกในแปลงใหญ โดยไดรับการพัฒนาความรูจาก ศพก. โดยมี

มนัส ฮวดจึง เปนเกษตรกรตนแบบ ประธาน ศพก. และประธานแปลงใหญ ท่ีมีองคความรูและประสบการณใน

การผลิตทุเรียนและไมผล  

  กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงระหวาง ศพก., แปลงใหญ คือ  

  1) การประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูพรอมท้ัง

กําหนดประเด็นท่ีตองดําเนินการรวมกัน ระหวางสองเครือขาย   

รวมท้ังการพิจารณาแกไขปญหาตางๆ  

  2) การรวมวางแผนการดําเนินงาน โดยมีความ

รวมมือท้ังดานการถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร การบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารจัดการดานการตลาด ฯลฯ  

  2.2 มีเปาหมายและแผนปฏิบัติงาน              

ท่ีชัดเจน จากการท่ี ศพก. รวมกับสมาชิกแปลงใหญคณะกรรมการ

แปลง รวมกันตั้งเปาหมายพรอมวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือไปสู

เปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุน, การเพ่ิมผลผลิต, การพัฒนา

คุณภาพ, การตลาดและการบริหารจัดการและนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาปรับใชใหในการผลิตทุเรียนและไมผลใหเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

  2.3 ประสานและสรางความเขาใจกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

  ศพก. และแปลงใหญ มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตางๆ และภายนอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร  

  2.3.1 หนวยงานภาครัฐภายในกระทรวงฯ  

  - สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

ถายทอดความรูและใหคําปรึกษาแนะนํา เชน ดานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  - สถานีพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุปุยพืชสด/น้ําหมัก 

สารปรับปรุงดิน และถายทอดความรู 

  - สหกรณจังหวัด อบรมใหความรูการรวมกลุม,  การ

บริหารจัดการกลุม 

  - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ถายทอดความรู บัญชีตนทุนอาชีพ แนะนําการทําบัญชี 

  - สํานักงานประมงสนับสนุนพันธุปลาดุกและถายทอดความรู, การจัดทําฐานเรียนรูดานประมง 

  - สํานักงานปศุสัตว สนับสนุนพันธุสัตว (สุกร) และถายทอดความรู 

  - โครงการชลประทานจังหวัด ดูแลระบบน้ําชลประทานและชวยแกไขปญหาเรื่องน้ํา  

  - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ถายทอดความรูเรื่องระบบการผลิตพืชปลอดภัย GAP  

  2.3.2 หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  

  - สํานักงานพาณิชยสนับสนุนกลองบรรจุภัณฑสําหรับขายปลีก  

  - ธ.ก.ส. ถายทอดความรู/สนับสนุนสินเชื่อ 
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  - อบต.สนับสนุนงบประมาณ 2,344,000 บาท 

    อบต.ดงข้ีเหล็ก สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  

จํานวน 821,000 บาท เพ่ือชวยแกไขปญหาเรื่องน้ํา  

    อบต.บานพระ สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน  

821,000 บาท เพ่ือชวยแกไขปญหาเรื่องน้ํา  

    อบต.ดงพระราม สนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาสําหรับใชในสถานีสูบน้ํา 

จํานวน 702,000 บาท  เพ่ือชวยแกไขปญหาเรื่องน้ํา  

  2.3.3 หนวยงานภาคเอกชน  

  - บริษัท ฟูจิ เทคโนโลยี แอนด อินโนเวชั่นกรุป จํากัด สนับสนุนโซลาสูบน้ําอัจฉริยะ  

  - บริษัท ยูวา ซอฟท จํากัด สนับสนุน Application ระบบจัดการสวนทุเรียนและการจอง

ผลผลิตลวงหนา  

  - บริษัทปุยยารา ถายทอดความรู ใหคําแนะนํา  

  - บริษัทโซตัส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถายทอดความรู ใหคําแนะนํา  

  2.3.4 ภาคเกษตรกร 

  - เครือขายเกษตรกรผูปลูกทุเรียนเครือขายดานการเรียนรู  

  - เครือขายศูนยเรียนรู ศพก. 10 ศูนย  

  - กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล 

  - กลุมแปลงใหญทุเรียน 

  2.4 สรางความเขมแข็งดานการตลาด 

  - ภาคเกษตรกร ประกอบดวยเครือขายตางๆ ขางตน รวมกับผลิตในแนวทางการผลิตพืช

ปลอดภัย (Food Safety) ตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP พัฒนาจนไดรับการรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(Geographical indications : GI) ทุเรียน GI ปราจีนบรุ ี 

  - ศูนยเรียนรูเครือขาย ศพก. ดานแปรรูป  

เชน กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองขนาก ตําบลดงข้ีเหล็ก  

อําเภอเมืองปราจีนบุรี ท่ีผลิตขนมท่ีมีสวนประกอบทํามาจาก

ทุเรียน เพ่ือรองรับ หากทุเรียนมีราคาตกต่ํา 

  2.5 กลไกการพัฒนาใหเครือขายเขมแข็ง 

 1. บทบาทของคณะกรรม ศพก.ระดับอําเภอ ในการสื่อสาร/เชื่อมโยงขับเคลื่อนพัฒนาและแกไขปญหา

ในระดับพ้ืนท่ี โดยมีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือขาย

แปลงใหญระดับจังหวัด 

 2. มีจุดรวมดานเปาหมาย/วัตถุประสงค การดําเนินงานท่ีคลายคลึงกันในการพัฒนาอาชีพของภาค

เกษตรกร มีความตั้งใจ มีจิตอาสาและมีความสามัคคีในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

 3. มีกิจกรรมภาคเกษตรกร ท่ีมีความตอเนื่อง 

 4. รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน  
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  2.6 ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  

 - ศพก. มีความพรอมดานองคประกอบของ  

ศพก. และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

 - เครือขาย ศพก.มีการเชื่อมโยงและ 

ไดรับชอมูลขาวสารดานการเกษตรท่ีเก่ียวของ  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดวย  

 ดานการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต  

 - กลุม, เครือขายดานการเกษตร เชน  

สมาชิกแปลงใหญไดรับรองมาตร GAP และไดรับสิ่งบงชี้ 

ทางภูมิศาสตร GI (ทุเรียนปราจีน) แลวครบ 50 ราย  

 ดานลดตนทุนการผลิต 

ป 2561 สามารถลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยชีวภาพ  

ลดการใชปุยเคมี, สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน 

และใชสารชีวภัณฑในการกําจัดศัตรูพืช การจัดการตามกระบวนการ 

โรงเรียนเกษตรกร สามารถลดตนทุนการผลิตจาก 17,380 บาท/ไร  

เหลือ 15,490 บาท/ไร ตนทุนการผลิตลดลง 1,890 บาท/ไร  

คิดเปนรอยละ 10.87  

 ดานองคความรู 

 - ถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

จากกระบวนการเรียนรู เชน การจัดการทุเรียนระยะใหผลผลิต  

ใหมีประสิทธิภาพ 

 ดานเพ่ิมผลผลิต 

 ป 2561 สามารถเพ่ิมผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน  

ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

สามารถเพ่ิมผลผลิตทุเรียนจาก 923 กก./ไร เพ่ิมข้ึนเปน  

1,150 กก./ไร เพ่ิมข้ึน 227 กก./ไร คิดเปนรอยละ 24.59  

 

 ดานการตลาด 

 การตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดสมาชิกแปลงใหญ/ชมรมไมผล 

 - เริ่มมีการทํา Contract Farming กับผูประกอบการ  

โดยเริ่มมีทายาทเกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer  

เขามามีสวนรวมในการจัดงานวันดอกทุเรียนบาน  

มีการจองตนทุเรียนรายตน 

 - กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน/ชมรมชาวสวนผลไม

ปราจีนบรุี  
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สามารถรวบรวมผลไมก่ิงพันธุไม, ผลิตภัณฑดานการเกษตร  

นําผลมาจําหนายในงานวันเกษตรปราจีนบุรีทุกป เปนการท่ีผูบริโภค 

มาซ้ือสินคาจากเกษตรกรโดยตรง ไมผานพอคาคนกลาง 

 ดานการบริหารจัดการ 

 - มีการบริหารจัดการ มีการดําเนินการในรูปแบบกลุม,  

เครือขาย และเกษตรกรมีการจดทะเบียนในรูปแบบกลุมสหกรณ 

 - มีการสงเสริมการทําอาชีพเสริมรายไดในลักษณะความ 

หลากหลายดานการเกษตร เชน จําหนายพันธุสุกร, ผลิตไมผลขุดลอม  

เกษตรผสมผสาน ฯลฯ  

 - มีการนําวัสดุเหลือใชจากการทําการเกษตรมาเปนวัตถุดิบ 

ในการทําปุยหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต เชน เศษก่ิงไม, ใบไม,  

ผลไมลวงหลนท่ีไมสมบูรณ, เปลือกผลไม เปนตน  

 - ใชพ้ืนท่ีการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 - รองรับการพัฒนาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร ถนนผลไมเดน เครือขายเกษตรกรผูผลิตทุเรียน   

ถนนผลไมเดน  

   2.6 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor : KSF)  

 - ผูนํา เครือขายและกรรมการกลุมมีความเสียสละ มุงม่ัน ตั้งใจ มีวิสัยทัศนในการพัฒนากลุม, เครือขาย 

เปนรูปธรรม รวมท้ังมีกิจกรรมการดําเนินงานมีความตอเนื่อง 

 - ผูนํา สมาชิกเครือขาย ศึกษาหาความรูและปฏิบัติดวยตนเอง จนคนพบองคความรูท่ีประสบความสําเร็จ

(Best practice) ในมติการพัฒนากิจกรรมดานตางๆ รวมท้ังมีการประชุม วางแผน รวมกันระหวางสมาชิก

เครือขายคณะกรรมการ รวมมือ รวมแรง รวมใจชวยเหลือกันดําเนินการอยางเต็มท่ี เพ่ือทํางานสวนรวมใหกลุมมี

ความเขมแข็ง 

 - เครือขายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยกําหนดเปาหมาย พัฒนาทํางานรวมกันเปนทีม 

- มีการเชื่อมโยงเครือขายทางวิชาการ หนวยงานภาครัฐ/เอกชน และเกษตรกร 

 - นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใชรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินของบรรพบุรุษ โดยศึกษา คนควา หา

ความรูใหม และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง นําประสบการณเหตุการณทางการผลิตท่ีผานมาประยุกตใช 

 - ปรับปรงุแกไขตามแนวทางการจัดการผลิต ตามชวงเวลาการผลิต เพ่ือความม่ันคงดานผลิต ตลอดจนใช

การตลาดนําการผลิต มีรายไดจากการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน 

 - การเชื่อมระหวาง ศพก. แปลงใหญ Young Smart Farmer และภาคเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมคิด รวม

พัฒนา สงเสริมใหแปลงใหญทุเรียน หมูท่ี 8 ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศในการ

ประกวดแปลงใหญระดับเขต (เขต 3) และรับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  

 

 

คณะทํางาน KM สํานักงานอําเภอเมืองปราจีนบุรี 

คณะทํางาน KM สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
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โครงการศนูยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ปี 2562 

เครือข่ายเข้มแขง็ ศพก. 

อาํเภอเมืองระยอง 
ถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 

สาํนักงานเกษตรจังหวัด สาํนักงานเกษตรอาํเภอ จังหวัดระยอง 
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เครือขายเขมแข็ง ศพก. อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจาขององคความรูและเกษตรกรตนแบบ นางสมควร ศิริภักดี ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เริ่มทําอาชีพทางการเกษตร เม่ือ ป พ.ศ. 2506 โดยทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน บนพ้ืนท่ี 5 ไร 1 งาน เพ่ือเปนการปรับตัวใหเขาสถานการณท่ีผลไมในจังหวัดระยองมี
จํานวนมาก ประกอบกับผูบริโภคนิยมการบริโภคผลไมสดและอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก จึงไดเปด
เปนสวนทองเท่ียวเชิงเกษตร ชื่อ “สวนผูใหญสมควร” เนื่องจากเคยดํารงตําแหนงผูใหญบาน จึงไดตั้งชื่อดังกลาว ให
งายแกการจดจํา ชาวบานในแถบนั้นสามารถบอกทางไปสวนไดถูกตอง สวนทองเท่ียว ผูใหญสมควร ตั้งอยูเลขท่ี 57 
หมูท่ี 3 ตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เบอรโทรศัพทติดตอ 081 7619497  
 

สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 
 ศพก. อําเภอเมืองระยอง จัดตั้งในป 2557 ตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีตองการใหมีจุดเรียนรู
ท่ีเหมาะสมกับชุมชน ซ่ึงสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง ไดคัดเลือกจุดดังกลาว เปนศูนยเรียนรูฯ ภายใต
หลักเกณฑท่ีกําหนด และไดมีการพัฒนารวมถึงดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การแตงต้ัง
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ และจัดใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 4 ครั้งตอป และนัดประชุม
เพ่ิมเติม เม่ือมีวาระเรงดวนสําคัญท่ีตองแจงกรรมการ/สมาชิกทราบ 
 

เครือขายการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 อําเภอเมืองระยอง มีศูนยเครือขายท่ีเสริมหนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยหลัก รวม 15 ศูนย กลาวคือ มี
ความโดดเดนหรือองคความรูของศูนยเฉพาะดานมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรมหลักของศูนยเครือขาย/
เทคโนโลยีเดน 

ตําบล ประธานศูนยเครือขาย 

1 ศูนยเรียนรูการสหกรณ : 
สหกรณการเกษตรเมือง
ระยอง จํากัด 
 

การบริหารจัดการภายในองคกร 
ท่ีดี 

ทาประดู นายอานุภาพ กระจางแจง  

2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ปลาสลิด 
 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 
(ปลาสลิด) 

 

เชิงเนิน นายพัลลภ ฉายวิมล 
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ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรมหลักของศูนยเครือขาย/
เทคโนโลยีเดน 

ตําบล ประธานศูนยเครือขาย 

3 ศูนยเครือขายศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบล
น้ําคอก 

1. การผลิตพืชปลอดภัยจาก
สารเคมี 
2. ปุยเคมีผสมเอง 
3. วัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช
จากการเกษตร/ปุยหมักชีวภาพ 
4. การจดัการบริหารทรัพยากร
น้ําเพ่ือการเกษตรดวยพลังงาน
ทดแทน (โซลาเซล) 

น้ําคอก นายหรุม กันทุกข 

4 ศูนยเครือขาย จุดรวบรวม
มังคุดคุณภาพตําบลแกลง  

1. การผลิตมังคุดคุณภาพ 
2. การคัดมังคุดเพ่ือการสงออก 
3. การแปรรูปทุเรียนทอด 

แกลง นายมานะ งามสุข 

5 ศูนยเครือขายสวนทองเท่ียว
เชิงเกษตรบานสวนสมฤทัย 

1.สวนทองเท่ียวเชิงเกษตร 
2.การผลิตมังคุดคุณภาพ 

กะเฉด นางสาวกชกร คุมญาติ 

6 ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูกลุม
ไมผลบานธงหงส 

1. การผลิตไมผลคุณภาพ 
2. การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

กะเฉด นายสมชาย  ชนะศึก 

7  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ตําบลนาตาขวัญ 

1. การผลิตขยายเชื้อราไตรโค
เดอรมา   
2. ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย    
3. ทํากับดักแมลงวันผลไม 

นาตาขวัญ นายขจรศักดิ์  อัมพรมหา 

8  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบาน
มาบจันทรตําบลแกลง 

1. การผลิตขยายเชื้อราไตรโค
เดอรมา  
2. ผลิตน้ําหมักชีวภาพ     
3. ทํากับดักแมลงวันผลไม 

แกลง นางประไพพิศ  ไชยวัฒนะ 

9 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบล
ตะพง 

1. การผลิตปุยหมักชนิดแหง/
ชนิดน้ํา   
2. การตรวจวิเคราะหดิน  
3. ทํากับดักแมลงวันผลไม 
4. การผสมปุยลดตนทุนการผลิต 

ตะพง นายวิหาญ  สุวรรณราย 

10 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบาน
มาบผักแวนตําบลบานแลง 

1. การผลิตขยายเชื้อราไตรโค
เดอรมา  
2. ผลิตน้ําหมักชีวภาพ     
3. ทํากับดักแมลงวันผลไม 

บานแลง นายสุทัศน วงษเสง่ียม 

11 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบาน
ตะเกราทองตําบลบานแลง 

1. การผลิตขยายเชื้อราไตรโค
เดอรมา  
2. ผลิตน้ําหมักชีวภาพ     
3. ทํากับดักแมลงวันผลไม 
 

บานแลง นางสาวเพ็ญศิกา บุญ
จันทร 
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ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรมหลักของศูนยเครือขาย/
เทคโนโลยีเดน 

ตําบล ประธานศูนยเครือขาย 

12 ศูนยเรียนรูการเลี้ยงปลาน้ําจืด
แบบผสมผสาน 

การเลี้ยงปลากินพืช เพ นางพอใจ จันทรพิทักษ 

13 ศูนยเรียนรูการเลี้ยงปลาน้ําจืด
แบบผสมผสาน 

การเลี้ยงปลากินพืช ตะพง นายณรงค โพธิ์แกว 

14 ศูนยเรียนรูการเลี้ยงปลาแบบ
ผสมผสาน 

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน สํานักทอง นายสนิท ชัยภักดี 

15 กลุมประมงเรือเล็กเกายอด ทําการประมงพ้ืนบาน ปากน้ํา นายชัยยุทธ  เรืองเอ่ียม 

 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรผูนํา ศูนยเครือขาย 
2. ใหศูนยเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
3. แตงตั้งผูแทนศูนยเครือขายรวมเปนกรรมการบริหารงาน ศพก. และมีบทบาทหนาท่ี 
4. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยหลักและศูนยเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนย 

แนวคิดการพัฒนา 
1. ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา โดยการเยี่ยมเยียน กระตุนใหเกษตรกรมีการพูดคุยกัน สรางความสนิท

สนม พัฒนาฐานขอมูล ท้ังพ้ืนท่ี จํานวนสมาชิก ผลิผลิต ปริมาณ ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามรถสรางเครือขายในสาขา
อาชีพท่ีเก่ียวโยงกันได สุดทายรวมกันจัดทําแผนพัฒนา ศพก. 

2. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากประสบการณตรง เพ่ือสรางแนวคิด มุมมองใหมทางการเกษตร  
3. พัฒนาตนเองกอน เพ่ือใหตนเองมีองคความรู สามารถเปนแบบอยางใหผูอ่ืนได 
4. ความรวมมือและการดําเนินงานรวมกัน ตามคํากลาวท่ีวา “เจาหนาท่ีแข็งขัน เกษตรกรเขมแข็ง”  

 

บทบาท/หนาท่ีของเครือขาย 
1. รวมเปนคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ แบงบทบาทหนาท่ี  
2. วางแผนการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนา ศพก. รวมกัน 
3. นําเสนอการขับเคลื่อน ศพก. และศูนยเครือขาย 
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ผลการดําเนินงานเครือขาย ศพก. 
 กรณีท่ีเห็นไดชัดเจนถึงความเขมแข็ง ของเครือขาย ศพก. คือ การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มตน
ฤดูกาลผลิตใหม ไดมีการประชุมคณะกรรมการ ศพก. เพ่ือวางแผนการจัดงาน กลาวคือ กําหนดกิจกรรมภายในงาน 
จัดใหมีสถานีเรียนรูท่ีแสดงเทคโนโลยีดานการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี บริหารจัดการใหศูนยเครือขายมีบทบาทใน
การรวมเปนวิทยากรประจําสถานีเรียนรู รวมจัดสถานท่ี และสนับสนุนผลผลิตหรือปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรท่ี
มารวมกิจกรรมดังกลาว สรางความนาสนใจใหแกงาน และทําใหวิทยากรประจําสถานีเรียนรูมีจํานวนมากพอในการให
ความรูแกกลุมเกษตรกรท่ีแบงกลุมเขามาเรียนรู สงผลใหเกษตรกรเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ลําดับ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข 
1 การสรางความคุนเคยของเกษตรกร เนื่องจาก

เกษตรกรบางศูนย อยูคนละพ้ืนท่ี ไมไดรูจักกันมา
กอน ทําใหการทํางานรวมกัน อาจยังไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 

- กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเยี่ยม
เยียนระหวางศูนย มีเวทีท่ีเกษตรกรไดพบปะ เชน 
การประชุมคณะกรรมการ ศพก. งานวันถายทอด
เทคโนโลยี เปนตน 
- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการแนะนําตนเอง หรือ
แสดงใหเห็นการดําเนินงานของแตละศูนย 
- จัดทําฐานขอมูล ขอมูลประจําศูนย เพ่ือใหสามารถ
เชื่อมโยงสินคาระหวางกันได 

2 การประเมินศักยภาพ และวางแนวทางพัฒนาศูนย
ยังมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ  

- ในแตละปจะมีการประเมินศักยภาพ ของศูนยหลัก 
เพ่ือใหทราบวา ปจจุบัน ศูนยมีความพรอมหรือโดด
เดนดานใด ตองไดรับการพัฒนาดานไหนเพ่ิมเติม 
และใหศูนยเครือขายดําเนินการในแนวทางเดียวกัน 
- เ ม่ือทราบถึงสิ่ ง ท่ีควรไดรับการพัฒนา ทําให
สามารถกําหนดแผนในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
และท่ัวถึง เพ่ือใหทุกศูนยมีศักยภาพในการเปน
แหลงเรียนรูของชุมชน 

3 การบริหารจัดการ   - ดําเนินงานเครือขาย ศพก. ในแนวทางหรือ
ลักษณะท่ีมีการชวยเหลือเก้ือหนุนกัน 
- พัฒนาเครือขาย  
- ประชุมคณะกรรมหาร  
- การมีสวนรวม 
- จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

     1. อุดมการณ และความตั้งใจจริงของเกษตรกร ในการดําเนินงาน  
  2. ความรักในอาชีพเกษตรกร และตองการใหเกษตรกรรายอ่ืนพัฒนาไปดวยกัน 
  3. เจาหนาท่ีแข็งขัน เกษตรกรเขมแข็ง 
  4. หนวยงานรวมสนับสนุน รวมถึง ผูนําชุมชน เกษตรกรในพ้ืนท่ี และครอบครัวเกษตรกร 

ภาพประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ท่ีมาของขอมูล (ผูถอดองคความรู) 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร :  

1. นางเรณู  ธรรมเจริญ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
2. นางสาวจริยา  ศรีหาพรหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวสมหมาย พลมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
4. นายสมพงษ  บัวแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
5. นางสาวกรแกว สุภาภรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
6. นางสาวเทวิณี พันธสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
7. นายจักวนั เอ่ียมประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
8. นางสาวรุงอรุณ เกลี้ยงมีศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
9. นายภาสกร ใจแจม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
10. นายปรัชญ ปญญาเหล็ก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
11. นายเจนณรงค สันปาแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เกษตรกรตนแบบ 

 

 

 

 

  

 

อาจารยประกอบอาชีพทางการเกษตรกรมาโดยตลอด ทําใหเกิดความรักและผูกพันในอาชีพเกษตรกรเปนอยางมาก 

และไดมีเกษตรกรมาขอคําปรึกษาและขอคําแนะนําเพ่ือแกไขปญหาทางการเกษตรบอยครั้ง อีกท้ังอาจารยณรงค 

ยังเปนท่ีเคารพรักของเกษตรกรในชุมชนเสมอมา หลังจากเกษียณอายุราชการอาจารยณรงคยังคงประกอบอาชีพ

การเกษตรมาโดยตลอด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรรวมประมาณ ๕ ไร แบงเปนพ้ืนท่ีปลูกไมประดับ เชน โกสน หมาก

ผูหมากเมีย และหมากแดง พ้ืนท่ีประมาณ ๑.๕ ไร สวนผสมผสาน ๓ ไร และท่ีเหลือเปนจุดสาธิตการเลี้ยงปลา ไก 

และอ่ืนๆ ประมาณ 0.๕ ไร และไดเปนเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรูท่ีเปน Smart Farmer เต็มตัว เปน

เกษตรกรตนแบบท่ีมีความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมประดับ และไมผล

แบบผสมผสาน สามารถใหความรูเทคนิคตางๆ ในการลดตนทุนการผลิต และเปนผูประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรมาโดยตลอด เชน เทคนิคการพัฒนาสายพันธุไมประดับสายพันธุใหม เพ่ือสรางโอกาส

ทางการตลาด อยางนอย ๕ สายพันธุใหมตอป เปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการพัฒนามะมวงน้ําดอกไมคุง

บางกะเจา สามารถเปนแบบอยางท่ีดี จนเปนท่ียอมรับของเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  

            นายณรงค สําลีรัตน อายุ ๗4 ป ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ตั้งอยูเลขท่ี 3๙/1 หมู ๖ ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ อดีตขาราชการครู ซ่ึงไดรับการเชิดชูเกียรติเปนปราชญ

ชาวบานทางดานการเกษตร โดยเกษตรกรจะเรียกวา “อาจารยณรงค”  

มาโดยตลอด ซ่ึงในระหวางท่ีรับราชการครู อาจารยณรงค สําลีรัตน ไดให

ความสําคัญกับการสอนวิชาท่ีเก่ียวของกับการเกษตรเปนอยางมาก มีการ

จัดตั้งกลุมและชุมนุมทางการเกษตรมากมาย ประกอบกับครอบครัวของ 

 

               สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

               ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
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๒. สถานการณ/ที่มาของจุดที่เลือก 
 ป ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายเรื่องการจัดตั้งศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี  โดยศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอพระประแดง ไดนํา

เกษตรกรผูนํา ปราชญเกษตรกรทุกแขนง ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และประธานศูนยเกษตรตางๆ ท่ีไดรับการ

ยอมรับจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีของแตละตําบล มาจัดตั้งเปนคณะกรรมการศูนย ศพก. โดยไดมีการวิเคราะห คน พ้ืนท่ี 

สินคา เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอพระ

ประแดง โดยมุงหวังถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในแตละชนิดสินคา หาวิธีการลดตนทุนการผลิต 

เพ่ือใหเกิดการอนุรักษและสืบสานการทําการเกษตรไปยังรุนลูกหลานสืบไป ประกอบกับมีการพัฒนาศูนยเครือขาย

ใหเปนศูนยเรียนรูในแตละตําบล มีการเชื่อมโยงกับการทํางานทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเชน ศูนย

จัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวง

น้ําดอกไมคุงบางกะเจา เปนตน ทําใหเกิดการเชื่อมโยงการเกษตรในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย

การทําการเกษตรแบบสังคมเมือง ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดการอนุรักษ เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรอยาง

ยั่งยืน 

3. เครือขายการดําเนินงานในพ้ืนที่ 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอพระประแดง มีศูนยเครือขายท่ี

เชื่อมโยงการดําเนินกิจกรรม จํานวน 6 ศูนย รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ

หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองตามความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง สามารถ

อํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกรนําไปสูการเชื่อมโยงและการพัฒนารวมกัน ดังนี้ 

 

 

ท่ี ช่ือศูนย ประธานศูนยเครือขาย เทคโนโลยีเดน การเช่ือมโยง 
1 ศูนยเรียนรูการจัดการศัตรู

มะพราวอําเภอ 
พระประแดง 

นายเทียนชยั  
กลอมสวัสดิ์ 

การรวมกลุมกันผลิต 
แตนเบียนบราคอน 

การเพ่ิมผลผลิต 

2 ศูนยเรียนรูการผลิต 
มูลไสเดือน 

นางอรุณพร  เหมริด การเลี้ยง/ขยายพันธุ 
ไสเดือน เพ่ือจําหนาย
มูลไสเดือนเชิงการคา 

การลดตนทุนการผลิต 

3 ศูนยอนุรักษพันธุพืช 
เฉพาะถ่ิน (สมเทพรส) 

นายนภดล  ทองม่ัน การปลูกและการดูแล 
รักษาสมเทพรส 

การเชื่อมโยงการ
ทองเท่ียว 

4 ศูนยวนเกษตรคุงบางกะเจา นายประหยัด นุชนาคา วนเกษตร/สมุนไพร การเชื่อมโยงการทองเท่ียว 

5 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน
บางน้ําผึ้ง 

นายสมศักดิ์ สําลีรัตน การผลิตปุยอินทรียตาม
คาวิเคราะหดิน/
จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 

การลดตนทุนการผลิต/
เพ่ิมผลผลิต 

- 2 - 

ศูนยเครือขาย ศพก. 
 

               สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

               ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
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ท่ี ช่ือศูนย ประธานศูนยเครือขาย เทคโนโลยีเดน การเช่ือมโยง 
6 ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต
มะมวงน้ําดอกไมคุง 
บางกะเจา 

พันโทชํานาญ ออนแยม การขยายพันธุ/การ
ปลูกและดูแลรักษา/
การจัดการโรคและ
แมลงมะมวง 

การลดตนทุนการผลิต/
เพ่ิมผลผลิต 

  

 

ท่ี หนวยงาน การเช่ือมโยง 
1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แหลงเงินทุนสนับสนุน 
2 บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แหลงเงินทุนสนับสนุน 
3 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) แหลงเงินทุนสนับสนุน 

 

 
 

ท่ี สถาบันการศึกษา การเช่ือมโยง 
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานขอมูลและองคความรูทางวิชาการ 
2 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ดานขอมูลจําเพาะในพ้ืนท่ี 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ดานการตลาด 

 

 
 

ท่ี หนวยงาน การเช่ือมโยง 
1 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(BEDO) 
ดานขอมูลจําเพาะในพ้ืนท่ี 

2 องคการบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

 

4. เปาหมายในการดําเนินงาน 

 1. พัฒนาศูนยเครือขาย ศพก.ใหมีความพรอมในการใหบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร 

 2. พัฒนาเกษตรกรผูนําเครือขาย ศพก. 

 3. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยหลักและศูนยเครือขาย พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 4. แตงตั้งประธานศูนยเครือขาย ศพก. รวมเปนคณะกรรมการบริหารงาน ศพก. และรวมขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของศูนย 

หนวยงานภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา 

หนวยงานอ่ืนๆ 

               สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

               ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
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5. แนวทางการพัฒนาของ ศพก. เครือขาย 

 1. พัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. โดยการจัดทําปายศูนย ขอมูลพ้ืนฐาน องคความรู และนิทรรศการประจําฐานเรียนรู   

 2. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ศพก. ท่ีประสบความสําเร็จ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และมีการพัฒนาเกษตรกร

ผูนําเครือขาย ศพก. โดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เชน หลักสูตรเทคนิคการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  

และเทคนิคการถายทอดความรูอยางมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนศูนยเครือขาย ศพก. ท่ีใหบริการทางการ

เกษตรแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลการดําเนินงานของ ศพก. เครือขาย 

 ความเขมแข็งของ ศพก. เครือขาย สามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจน คือ การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) โดยไดมีการรวมมือกันตั้งแตการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดงานฯ รวมกันกําหนด

กิจกรรมภายในงานฯ กําหนดสถานีเรียนรูท่ีนําเทคโนโลยีดานการผลิตท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี มีการรวมกันเปนวิทยากร

ประจําสถานีเรียนรูตางๆ รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนเงินทุนในการจัดงานดังกลาว 

ซ่ึงมีเปาประสงคท่ีสําคัญ  คือ เพ่ือเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขามาเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ การใชเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. เปนสถานท่ีจัดงาน 

และใหเกษตรกรท่ีเขามาเรียนรูไดนําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

               สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

               ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 7.1 ดานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาศูนย ศพก. ในแตละป ยังไมเพียงพอตอการพัฒนา 

ท่ีสมบูรณแบบของศูนยฯ เทาท่ีควร ภาระหนาท่ีหลายอยางจึงยังตกอยูกับประธานศูนยฯ แบบปฏิเสธไมได เชน  

คาน้ํา คาไฟ และคาบริหารจัดการอ่ืนๆ จึงมีการของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน (งบพัฒนาจังหวัด)  

ในการพัฒนาศักยภาพของ ศพก. เครือขาย เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

 7.2 ดานการบริหารจัดการ สมาชิกสวนใหญทําหนาท่ีหลายตําแหนง ทําใหในการจัดประชุมบางครั้ง ตอง

สงตัวแทนมาเขารวม การแจงขอมูลขาวสารไปไมท่ัวถึง ซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานท่ีไมสําเร็จเทาท่ีควร ดังนั้น จึงขอ

ความรวมมือสมาชิกท่ีสงตัวแทนมาเขารวมประชุมใหเลือกตัวแทนท่ีเขาใจในการดําเนินงานของศูนย และสามารถ

ถายทอดขอมูลขาวสารท่ีไดรับใหแกสมาชิกของตนเองได 
 7.3 ดานการใหบริการของ ศพก. ประธาน ศพก. เครือขาย ยังขาดทักษะ ความชํานาญในการถายทอดความรู  

จึงมีการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผูนํา ศพก. เครือขาย ในหลักสูตรตางๆ เชน เทคนิคการถายทอดความรูอยางมือ

อาชีพ  เทคนิคการนําเสนอ เปนตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประธาน ศพก. เครอืขาย 

8. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ  

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการสรางเครือขายเขมแข็ง ศพก. อําเภอพระประแดง เกิดจากการพัฒนา

รวมกันของทุกหนวยงาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทํางานระหวางศูนย ศพก. หลัก และ ศพก. เครือขาย โดยมี

สํานักงานเกษตรอําเภอ ซ่ึงเปรียบเสมือนผูประสานงาน ผูใหขอมูล และเปนผูผลักดันสงเสริมใหเกิดการทํางานแบบ

บูรณาการ รวมท้ังยังไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเขามามีบทบาทรวมกัน

สงเสริม พัฒนา และอบรมใหความรูแกเกษตรกร จึงเกิดเปนรากฐานท่ีม่ันคง ประกอบกับความเสียสละ ความมีน้ําใจ 

ความรัก และหวงแหนในอาชีพเกษตรกรของประธาน ศพก. หลัก และ ศพก. เครือขาย ท่ีผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง จนเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน กระท่ังมีหนวยงานภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงาน

อ่ืนๆ เขามามีบทบาทรวมกันชวยสงเสริมและพัฒนา จนศูนย ศพก. มีความคลองตัว ม่ันคง และเปนท่ียอมรับของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการพัฒนาสรางฐานเรียนรู จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดเปนองคความรูข้ึนในปจจุบัน ซ่ึง

ตรงตามความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี สามารถเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรท่ีนําไปปรับใชไดอยางเปนรูปธรรม 

เกิดการเชื่อมโยงท้ังระดับชุมชน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง พัฒนาจนเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถ

สรางอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางมีความสุข เชน การนําสินคาทางการเกษตรมาจําหนายท่ีตลาดน้ํา

บางน้ําผึ้ง ทุกวันเสาร-อาทิตย อีกท้ังยังสามารถพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหเกิดความรักและหวงแหน

แผนดินบานเกิด  

               สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

               ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
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               สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

               ถอดบทเรียนเครือขายเขมแข็งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 



ศพก.อรัญประเทศ สรางเครือขายเขมแข็ง  

 จากนโยบายรัฐบาลท่ีใหมีการจัดตั้ง ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ    
ท่ีเรียกกันติดปากวา “ศพก.” เริ่มข้ึนเม่ือป 2557 เพ่ือเปนจุดเรียนรูของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี สามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดจัดตั้ง
ข้ึนอําเภอละหนึ่งแหง รวม 882 ศูนย ท่ัวประเทศ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 ตั้งอยูหมูท่ี 8 บานทุงสวาง ตําบลหนองสังข อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว  

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรอําเภออรัญประเทศ ตําบลหนองสังข อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว เปนหนึ่งใน 9 ศพก. ของจังหวัด
สระแกว          ท่ีมีพืชหลัก คือ มันสําปะหลัง แตในพ้ืนท่ียังมี
การปลูกพืชอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ซ่ึงสวนใหญเปนพืชไร นายบัว
ผัน  สิทธิพล หรือลุงผัน ประธาน ศพก.อรัญประเทศ เกษตรกร
ตนแบบการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังดวยระบบน้ําหยด ท่ี
ประสบความสําเร็จบนแปลงเรียนรูพ้ืนท่ี 30 ไร โดยไดผลผลิต

เฉลี่ย 10 ตันตอไร  
 ดังนั้น จึงทําใหมีองคความรูและฐานการเรียนรู ซ่ึงมีเปาหมายในการลดตนทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
เปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี จากความเขมแข็งท้ังดานชุมชน เงินทุนและองคความรู สํานักงานเกษตรอําเภอ
อรัญประเทศ ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล ศพก.อรัญประเทศ จึงขยายผลความเขมแข็งดังกลาว สูจุดเรียนรู
ในพ้ืนท่ีตําบลอ่ืนๆ ในรูปของ ศพก.เครือขาย  

ศูนยเครือขาย ศพก. อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรมหลัก/เทคโนโลยีเดน ประธานศูนย 
1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย 

ตําบลเมืองไผ 
- การผลิตขาวอินทรียและการแปรรูป 
- การผลิตปุยหมักชนิดแหง/ชนิดน้ํา 

นางสาวฐาปนี จันทรภักด ี

2 วิสาหกิจชุมชนขาวเมาน้ํานม 
100% 

การแปรรูปขาว นายสมคิด ตันเฮง 

3 กลุมแมบานทอผาคลองน้ําใส ผลิตภัณฑผาทอมือ ดวยก่ีกระตุก 
ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
และ OTOP 4 ดาว 

นางวิจิตร ศรีจันทร 

4 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
บานโสนนอย 

- การผลิตผักปลอดภัย 
- การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
- การผสมปุยใชเอง 

นายสมพันธ ศรีสวัสดิ ์

5 กลุมเพาะเห็ดกระดาง การเพาะเห็ดในโรงเรือนและการแปรรูป นางคําปอง อินถึก 
6 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ

พัฒนาท่ีดิน (ใหม) ป 2558 
- การผลิตปุยหมักแหง ปุยหมักน้ํา 
- การปลูกพืชแบบผสมผสาน 
- การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 

นายสุพจน เขียนโพธิ์ 

 



 

ท่ี ช่ือศูนยเครือขาย กิจกรรมหลัก/เทคโนโลยีเดน ประธานศูนย 
7 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

บานปาไร หมูท่ี 2 ตําบลปาไร 
- การผลิตขยายสารชีวภัณฑ เชื้อรา
ไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรีย 
- การผลิตปุยหมักชนิดแหง/ 
ชนิดน้ํา 
- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

นางณิชานันท งามสุขสวัสดิ์ 

8 ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานเพ่ือ
ความยั่งยืน “ไร ณ ชายแดน” 

- การแปรรูปมะมวงแกวขม้ิน  
- การผลิตมะมวงเพ่ือสงออก 
- การผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน
จากขยะอินทรีย 

นางสาวลลิดา คําวิชัย 

9 กลุมเพาะเห็ดบานบีกริม การเพาะเห็ดนางฟาภูฐานใน
โรงเรือนและการแปรรูป 

นางรุงลาวัลย เบาคํา 

10 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 
บานหนองผักบุง หมูท่ี 3  
ตําบลฟากหวย 

- การผลิตขยายสารชีวภัณฑ เชื้อรา
ไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรีย 
- การผลิตปุยหมักชนิดแหง/ 
ชนิดน้ํา 
- การตรวจวิเคราะหดิน 
- การผสมปุยเคมีใชเอง 

นายสิทธิโชติ ใจผอง 

 มีการเชื่อมโยงระหวาง ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย โดยใชเวทีการประชุม เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ในระยะแรกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจะเปนผูสนับสนุน
และดําเนินการในการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ แตในปจจุบัน ศพก.อรัญประเทศ และ ศพก.เครือขาย ท้ัง 10 แหง    
เปนผูดําเนินการเองท้ังหมด มีการวางเปาหมายรวมกัน คือ รวมกันแกปญหา แลกเปลี่ยนประสบการณดาน
การเกษตร ปลูกฝงใหเยาวชนคนรุนใหมเขามาสืบสานอาชีพการเกษตรจากรุนพอแม นอกจากนี้ ยังมีการแบงปน      
ซ้ือขายสินคาระหวางกัน แลกเปลี่ยนขอมูลดานการตลาด อีกท้ัง เนนทําการเกษตรเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



 ประโยชนท่ีไดรับจากการมีเครือขาย คือ “การมีเพ่ือนรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคและ      
ทําประโยชน” ความเขมแข็งของเครือขายในตอนนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนองคความรู เพ่ือไมใหองคความรู      
ภูมิปญญาของเกษตรกรตนแบบเลือนหายไปกับกาลเวลา มีการถายทอดความรูจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม ใหแก
ชุมชนโดยการทําใหเห็น เกิดการขยายผล รับประโยชนรวมกัน มีความซ่ือสัตยและเสียสละ โดยเฉพาะผูนํา
เครือขายและสมาชิกทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปจจุบันท่ีทําให ศพก.อรัญประเทศ เขมแข็งเพราะเกษตรกรตนแบบ อยางลุงผัน เปนผูมีความสามารถ 
ใฝรู ชางสังเกต และนํามาพัฒนาตนเอง มีจิตอาสาพรอมเสียสละ เปดใจยอมรับและบอกตอเพ่ือนเกษตรกรดวยกัน 
อีกท้ัง มีความซ่ือสัตย โปรงใส ทําใหเปนท่ียอมรับของคนในชุมชนบานทุงสวาง และท่ีสําคัญเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอ
และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล ไดเขามาใหความรู และใหโอกาสในการเขาไปรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีประชุม อบรม และศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีตางๆ ซ่ึงเปนประโยชน ตอการพัฒนา ศพก. อยาง
มาก 
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