
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

พาไปเรียนรูในเวทีประชุม 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 

นางสาวสาวิตรี  พางาม (หญิง) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับจังหวัด 

นางจิรัฏฐญา  บญุเรืองศกัดิ ์(พลอย) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง 

เกษตรตําบลดงดินแดง 



 
 

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 

      ๕) นางจิรัฏฐญา  บุญเรืองศักดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

          สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง  : เกษตรตําบลดงดินแดง 

          และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. ระดับอําเภอ 

 

 


