


คํานํา 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรท่ี

เหมาะสมสําหรับชุมชน เปนศูนยกลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ กับ

เกษตรกรในชุมชน ดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตนแบบท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงมีองคความรูท่ีสามารถเปน

แบบอยางใหกับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีตั้งแตการ

ผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนศูนยเรียนรูท่ีมี

องคความรูในดานเครือขายเขมแข็ง กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร จึงดําเนินการถอดบทเรียน

เกษตรกรตนแบบ เพ่ือนําบทเรียนท่ีไดจากการสกัดความรูในเรื่องเครือขายเขมแข็ง ไปเผยแพรใหเกษตร และ

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนําไปประยุกตใชในการสงเสริมเครือขายเขมแข็ง และพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

        กลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 
         มกราคม 2562 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศพก.อําเภอวังเหนือ 

ขอมูลสถานการณดานการเกษตร 

 อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 119,474 ไร มีพ้ืนท่ีปลูกลําไย 3,224 ไร  ซ่ึงเปน

เขตท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกลําไย โดยการขายผลผลิตในรูปแบบขายลําไยสดและลําไยรวง แตมักประสบ

ปญหาลําไยออกดอกปเวนป ผลผลิตไมไดคุณภาพ ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรขาดเทคโนโลยีดานการ

ผลิต ตลอดจนดินขาดความอุดมสมบูรณ แตนายอาคม มีเมล ซ่ึงเปนเกษตรกรรุนใหม มีภาวะความเปนผูนํา และ  

มีจิตอาสา มุงม่ันท่ีจะทําสวนลําไยตอไป จากความพรอมท้ังปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย และความพรอมของ

ตัวเกษตรกร ทําใหคณะกรรมการ ศพก. รวมกันพิจารณาคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพ่ือเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนองคความรู  โดยมีนายอาคม มีเมล 

เปนเกษตรกรตนแบบ  

          ประวัติเกษตรกรตนแบบ 

            นายอาคม มีเมล ปจจุบันอยูบานเลขท่ี 124  
         หมูท่ี 2 ตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
         ปจจุบันทํางานประจําดานสาธารณสุขท่ี  
         โรงพยาบาลวังเหนือ 
         โทร. 096 573 4431  
 

 

 

 

แรงบันดาลใจ 

 นายอาคม มีเมล ปจจุบันทํางานประจําดานสาธารณสุขท่ีโรงพยาบาลวังเหนือ และไดเห็นคนเจ็บปวยท่ี

เขาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลทุกวัน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากชวยใหคนปวยลดนอยลง ทําใหมีความคิดให

เกษตรกรดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง กินอาหารท่ีปลอดภัย ประกอบกับพ้ืนท่ีอําเภอวังเหนือสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร จึงมีความตองการใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และอยูไดแบบยั่งยืน  

 

 

 

 

 



เครือขาย ศพก.วังเหนือ 

 อําเภอวังเหนือ เปนพ้ืนท่ีตนน้ําวัง มีการทําการเกษตรท่ีหลากหลายและมีการใชสารเคมีเปนจํานวนมากใน

การทําการเกษตร ทําใหสุขภาพของเกษตรกรแยลง ท้ังทัศนคติของเกษตรกรท่ีนิยมทําคนเดียวไมแบงปนความรู

ใหกับผูอ่ืน เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนจึงแกไขดวยตนเองไมได ทําใหมีความคิดในการรวมกลุมกัน และจัดตั้งศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน เนนการเรียนรู

จากเกษตรกรตนแบบ โดยมีเกษตรกรตนแบบเปนประธานศพก. มีคณะกรรมการเปน ศพก.เครือขาย  

จํานวน 13 เครือขาย ดังนี้  

  1. ศจช. 

  2. ศดปช. 

  3. เกษตรทฤษฎีใหม 

  4. กลุมเพาะเห็ดบานดอนแกว 

  5. เกษตรอินทรียริมวัง  

  6. กลุมเพาะเลี้ยงแพะชาววัง  

  7. กลุมผูผลิตผักดอง 

  8. กลุมขาวโพดหวาน 

  9. แปลงใหญขาวโพด 

  10. แปลงใหญโกโก 

  11. แปลงใหญมันสําปะหลัง 

  12. กลุมแมบานสงใต 

  13. ศูนยขาวชุมชน 

  

การทํางานรวมกันของเครือขาย 

 คณะกรรมการ ศพก. มีการทํางานแบบบูรณาการ รวมกัน ท้ัง 13 เครือขาย โดยมี Young Smart 

Farmer ในกลุมเพาะเลี้ยงแพะชาววัง และเครือขายแปลงใหญ จะมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือวิเคราะหปญหา/หา

แนวทางแกปญหา และหาแนวทางในการพัฒนารวมกัน มีการสลับเปลี่ยนสถานท่ีของคณะกรรมการ ศพก. เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากสถานท่ีจริง ซ่ึงมีเปาหมายรวมกันคือ เกษตรกรมีความยั่งยืน ลดการใชสารเคมี  

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 การทํางานจะดําเนินงานภายใต ศพก. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน เนนการเรียนรูจาก

เกษตรกรตนแบบ เพ่ือลดการใชสารเคมี ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และใหเกษตรกรอยูไดแบบยั่งยืน มีเครือขายแปลง

ใหญสนับสนุนเทคโนโลยีดานการเกษตร ใชตลาดนําการผลิต ทําใหลดตนทุนการผลิตและมีตลาดรองรับ มี ศดปช. 

วิเคราะหดินกอนการใชปุยสั่งตัด และ ศจช. วิเคราะหโรค/แมลง และลดการระบาดของศัตรูพืช  



การสนับสนุน 

 ศพก.อําเภอวังเหนือ และ ศพก.เครือขาย ไดรับการสนับสนุนจากท้ังหนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน 

หนวยงานทองถ่ิน และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรดังนี้ 

  1. เครือขายลําไยแปลงใหญ  

   - แปลงสาธิต : การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดย ศวพ.ลําปาง 

   - งานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการตัดสินใจวางแผนการเกษตรดวย

ขอมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยละเอียด โดย มหาวิทยาลัยแมโจ 

  2. เครือขายมันสําปะหลังแปลงใหญ 
   - แปลงสาธิต : 

• การปลูกมันสําปะหลังระยะหาง 1.20 x 0.80 เมตร โดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบริษัทจิรชัยโปรดิวซ จํากัด 

• การผลิตมันสําปะหลังคุณภาพและลดตนทุน โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ศวพ. 
  3. เครือขายขาวโพดเลี้ยงสัตวแปลงใหญ 
   แปลงสาธิต : การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม โดย ศวพ.ลําปาง 
  4. เครือขายโกโกแปลงใหญ 
   - แปลงสาธิต : การปลูกโกโกอินทรีย โดย บริษัทเอเชียโกโก (ไทยแลนด) จํากัด 

แปลงใหญโกโก แปลงใหญมันสําปะหลัง และแปลงใหญขาวโพด 

  5. องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนงบประมาณในการทําโรงเรียนเกษตรกร เพ่ือลดการ
ระบาดของศัตรูพืช และใหเกษตรกรวิเคราะหโรค/แมลงได  
  6. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นําระบบสงเสริมการเกษตรเขามาทํางาน โดย 
   - ทํา Road map โครงการ/รายเดือน ผานเวที DM,WM มีการติดตามผลเปนระยะทํา
ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวและสามารถปรับตามสถานการณ  
   - การฝกอบรม และใหเกษตรกรไปศึกษาดูงาน  
   

เปาหมายของเครือขาย 

  1. เกษตรแบบยั่งยืน ลดการใชสารเคมี ผลผลิตดี เกษตรปลอดภัย 

  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไววางใจกัน 

  3. การผลักดันถ่ัวเหลืองเขาสูแปลงใหญ และเปนศูนยเมล็ดพันธุดีขยายพันธุท่ัวจังหวัด 

  4. ใหทุกตําบลมี ศจช. ของตนเอง โดยการเขียนแผนอบรมดาน ศจช. ผานงบประมาณ อบต.   

ในป 2562 และจุดท่ีไดงบประมาณในป 2562 ตองขับเคลื่อนเปน ศจช. ระดับตําบลตอไป 

  5. ในป 2563 อําเภอวังเหนือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ตามสโลแกน “วังเหนือ Smart 

Farm Tourism” 



ปจจัยความสําเร็จ 

 1. มีการสื่อสาร พูดคุย และมีเปาหมายรวมกันในการแกไขปญหา และพัฒนา 

 2. มีผูนําท่ีดีมีจิตอาสา เสียสละ และมีความจริงใจ 

 3. มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 4. มีแผนในการทํางาน ทุกคนชวยขับเคลื่อน 

 5. มีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานทองถ่ินใหการสนับสนุน 

 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 1. เกษตรกรตนแบบเจาของ ศพก. ทํางานประจํา (งานสาธารณสุข) ทําใหมีเวลานอย 

 วิธีการแกไข การจัดสรรเวลาใหเหมาะสม โดยใชความรวมมือกับคณะกรรมการ ศพก. และการ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 

 2. พฤติกรรม/ทัศนคติของเกษตรกรท่ีนิคมทําคนเดียว ไมแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน ทําใหการรวมกลุม/

แลกเปลี่ยนเปนไปไดยาก  

 วิธีการแกไข 

  - การพูดคุยกัน และนายอาคม มีเมล เกษตรกรตนแบบ ไดสรางผลงานท่ีประสบผลสําเร็จทําให

เกษตรกรเกิดการยอมรับ และเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

  - มีการตั้งเปาหมายรวมกัน โดยการนําปญหาท่ีมีคลายๆ กันมารวมกันวิเคราะหและหาทางแกไข

ปญหาทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับกระบวนการทํางานเปนกลุมมากข้ึน 

 

บทสรุปและสาระสําคัญ  

 เครือขาย ศพก.วังเหนือ ถึงแมจะมีปญหา อุปสรรคหลายอยาง ท้ัง พฤติกรรม/ทัศนคติของเกษตรกร      

ท่ีนิยมทําคนเดียว ไมแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน ทําใหการรวมกลุม/แลกเปลี่ยนเปนไปไดยาก แตเกษตรกรตนแบบก็  

มีความพยายามท่ีจะสรางผลงานท่ีประสบผลสําเร็จทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับ และเขามามีสวนรวมมากข้ึน   

มีการตั้งเปาหมายรวมกัน โดยการนําปญหาท่ีมีคลายๆ กันมารวมกันวิเคราะหและหาทางแกไขปญหาทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับกระบวนการทํางานเปนกลุมมากข้ึน ผลสําเร็จเหลานี้มาจากเกษตรกรตนแบบท่ี  

 1. มีจิตอาสา เสียสละ และมีความจริงใจ 

 2. ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

 3. สรางเครือขายทางวิชาการ หนวยงานภาครัฐ/เอกชน และเกษตรกร 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูรวมถอดบทเรียน 

 

 นางสาวอรวรรณ  คงอภริกัษ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

 นางสาวสรอยเพชร  ตันติรัตนานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 นางสาวลิ้นจี่  บุญมาก   นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 นายนฤดม  สุริยตัน   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 นางวิจิตรา เชาวะเจริญ   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 นางศิรินทิพย  สุขเกษม   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 นายพยุงศักดิ์  ยกสาน   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 นางสาวนันทินี ทองคงเหยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 นายจิตตพล  บุษบรรณ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

 นางวริษฐา  ขยายศรี   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรกรตนแบบ ป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมงานดําเนินการจัดเวทีถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ (นายอาคม มีเมล) 

(วันท่ี 10 มกราคม 2562) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนขอมูลหลังจากถอดบทเรียนเสร็จเรียบรอยแลว 

และใหเกษตรกรตนแบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
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