


คํานํา 

การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2562 มีโจทยใหเราได

สนุกและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ก็คือ “เครือขายศพก.เขมแข็ง” ท่ีเปนท้ัง Motto และเปนเปาหมายการทํางาน

ศพก.  คือ ทําอยางไรท่ีจะใหมีเพ่ือนมาชวยกันทํางาน เพ่ือใหเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน  

 

ในครั้งนี้กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรและกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ไดลงพ้ืนท่ีไปถอด

บทเรียนการทํางานท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อ.กระทุมแบน  

จ.สมุทรสาคร จากโจทยเรื่อง เครือขาย ศพก.เขมแข็ง และจากท่ีเราไดเห็นขอมูลในรายการเดินหนาประเทศไทย 

ท่ีออกอากาศเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2561  ซ่ึงไดนําเสนอผลงานของรัฐบาลท่ีเปนนโยบายในการพัฒนางาน 

ภาคการเกษตร ไดแก ศพก. การสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ  และทองเท่ียวเชิงเกษตร ทําใหเราเห็นภาพ

ความเชื่อมโยงของท้ัง 3 เครือขายท่ีทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความเปนอยูท่ีดี ข้ึน ชุมชน ลดการใชสารเคมี  

และลดตนทุนการผลิต โดยเปาหมายของการไปถอดบทเรียน คือ “ทําไมท่ีนี่ถึงมีการเช่ือมโยง 3 เครือขายนี ้ 

และท้ัง 3 เครือขายนี้ทําหนาท่ีเสริมหนุนกันอยางไร”  

        กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

กลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

         กุมภาพันธ 2562 
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เรื่องเลาจากหนองนกไข 

 “เครือขายศพก. เขมแข็ง ดวยการใหเกียรตกัิน” 
 

ท่ีมา 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร จัดตั้งข้ึนเม่ือปลายป 

พ.ศ.2557 ซ่ึงเดิมเปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียง สินคาหลัก คือ กลวยไม ตอมาไดขอปรับเปลี่ยนศูนยมาท่ีตําบลหนองนกไข

และดําเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับสินคาหลักของพ้ืนท่ีซ่ึงเปน ฝรั่ง และสอดรับกลุมแปลงใหญท่ีเกิดข้ึน

เม่ือประมาณปพ.ศ.2559 ตอมา ศพก. มีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ จึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ ศพก. 

โดยแตงตั้งเกษตรกรตนแบบของ ศจช. และศดปช. จากตําบลตาง ๆ ของอําเภอกระทุมแบนเปนหลัก พรอมท้ังแตงตั้งเปน

ศูนยเครือขายของ ศพก.ดวย 

 

จุดเริ่มตนของการเช่ีอมโยง 

ภาพของการเชื่อมโยง 3 นโยบายรัฐบาล คือ แปลงใหญ ศพก. และทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไดเห็นในรายการ

เดินหนาประเทศไทย มันมีจุดเริ่มตน คือ กรมสงเสริมการเกษตรมาคุยกับจังหวัดวาจะมีรายการเดินหนาประเทศไทยเขามา

ถายทําเรื่องของแปลงใหญ แตเรามองตัวเองแลวก็บอกเกษตรจังหวัดวาเราไมพรอม แตกรมสงเสริมการเกษตรดูจากผล

ประเมิน และหาจุดท่ีอยูใกลกรุงเทพจะดูท่ีไหน เลยมาลงท่ีจุดนี้ พอคุยกันในรายละเอียดแลวเคาไมบิด concept คุณเปน

ยังไงก็นําเสนออยางนั้น ไมตองเขียนสคริป เอาสิ่งท่ีเปนตัวตนมานําเสนอ เราก็เลยตกลงและเริ่มวางแผนนําเสนอ พาอเล็กซ 

แรนเดล มาเท่ียว มาดูวามีอะไรบาง แลวผสมผสานความรูเรื่องแปลงใหญ ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาล คือ มาหาความรูวา

ทําแปลงใหญดียังไง ทําแปลงใหญแลวเปนยังไง พอลองแพในสวนภาพมันเลยออกเปนทองเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงจริง ๆ แลว

แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เราก็คิดกันมากอนแลวเหมือนกัน จากการท่ีเราไปดูงานหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง แลวเอาแนวคิดของในหลวงมาคิดตอในเรื่องรายไดของเรา “เราจะทําอะไรท่ีจะเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน” มัน

มีอะไรบางท่ีเพ่ิมรายได ก็มีเรื่องตลาดชุมชน ทําไหวม้ัยอะไรทําไดทํากอน หรือการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชท่ีไมใช

เชิงเดี่ยว รวมถึงเรื่องทองเท่ียว ทุกอยางเอาไวในแผนหมูบาน 

สําหรับเรื่องทองเท่ียวของท่ีนี่เกิดจากการท่ีเราตั้งคําถามวา “จะทํายังไงใหคนมาซ้ือของท่ีบานเราใหได” เพราะ

เราไมมีเวลาไปขายขางนอก จากนั้นไปดูยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัด แลวมาดูความพรอมของเรา วาเราพรอมม้ัย 

โดยดูตั้งแตเรื่อง “สถานท่ี” ซ่ึงเรามีศพก. เปนแหลงเรียนรู มีคนมาอบรมดูงานตลอดป สองดูเรื่อง “ลูกคา” โดยเปาหมาย

คนท่ีมาเท่ียว ก็คือ คนท่ีหนวยงานพามาอบรม อันนี้คือรายไดนึงแลวท่ีคนจะมาซ้ือของเรา พอเคามาอบรม มาประชุม  

ดูงาน เราก็เอาคนเหลานี้ไปเท่ียว พาเขาสวน แลวหนวยงานจะมาอบรมท่ีนี่คุณอยาไปซ้ือขนมท่ีราน 7-11 มา ใหคุณ 

มาซ้ือท่ีนี่ สามดูวา “กิจกรรม” ของเรามีอะไรบาง คนมาอบรมแลวเราจะพาไปเท่ียวไหนตอ เราก็มาประชุมลูกบาน และสี่

ดูวาใครจะมาเปน “แนวรวม” ไดบาง โดยดูเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญของเรากอน ดูเกษตรกรรุนใหม (Young Smart 

Farmer : YSF) รวมถึงวิสาหกิจชุมชน และกลุมแมบานเกษตรกร จากนั้นก็เอาเรื่องทองเท่ียวมาใสในแผนพัฒนาหมูบาน  
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และก็สอดคลองกับเรื่องของ “การพัฒนาแปลงใหญ” ซ่ึงจากแผนของแปลงใหญ มีบางขอท่ีเราปฏิบัติไมได คือ 

เรื่องของเกษตรพันธะสัญญากับเรื่องรวมกันซ้ือรวมกันขาย เราก็มาตั้งโจทยวา เราจะทํายังไงใหเราผาน 2 ขอนี้ เริ่มจาก

เรื่องของการรวมกันซ้ือรวมกันขาย เราไมสามารถท่ีจะรวมฝรั่งใหได 1,000 ตัน 100 ตัน แลวออกไปขาย เราไมมีคนท่ีจะ

ออกไปขาย อีกอยางคือเราก็ตองเซงแผงเปนแสน มันมีคาใชจายท้ังนั้น แลวยังตองมีรถขนสง ตองจางคนงาน เปนภาระ

เพ่ิม มันยาก เลยมาดูเรื่องของการแปรรูป เอาการแปรรูปมาชวยแกปญหากอน โดยเอาฝรั่งท่ีขายไมไดมาแปรรูปใหเกิด

มูลคา เปนน้ําฝรั่ง เอามาทําฝรั่งอบแหง หมายความวา อะไรท่ีเกษตรกรขายไมได ก็ใหรวมมาใหผม ผมเอามาแปรรูปแลว

ขาย ซ่ึงสวนใหญเปนฝรั่งเกรด C ท่ีเปนสาเหตุทําใหราคาในตลาดตก เม่ือเราดึงเกรด C ออกจากตลาดก็ทําใหราคาฝรั่งใน

ภาพรวมไมตกต่ํา 

 สิ่งตาง ๆ ท่ีมาเชื่อมโยงกันในวันนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะเรามีการเตรียมความพรอม ตั้งแตใสไวในแผนพัฒนา

หมูบาน และก็การเปดรับโอกาสท่ีเขามา เม่ือท้ัง 2 อยางมาพรอมกัน ก็เกิดผลอยางท่ีเห็น คือ ครั้งแรกก็เอาคนท่ีมาอบรม

ในศพก. นี่ละมาเปนลูกคากอน ก็ทํามาเรื่อยๆ แลวพอมาเจอรายการเดินหนาประเทศ มันพลิกเลย กลายเปนมีคน walk in 

เขามา แลวก็หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดูรายการเคาก็จองเขามา เชน แรงงานจังหวัดอางทอง กาญจนบุรี กศน. สิ่งเหลานี้ทําใหคน

ในชุมชนเห็นถึงสิ่งท่ีเราทําวามันเกิดข้ึนไดจริง ทุกคนก็เริ่มเขามารวมกันมากข้ึน เพราะทุกคนไดประโยชน ชุมชนได

ประโยชน  

  

หาแนวรวมเพ่ือสรางเครือขาย 

แนวคิดหลักของเราในการเลือกคนมารวมเปนเครือขายมี 2 ขอ คือ ตองมองรายตําบลใหครอบคลุมท้ังอําเภอ 

เลือกจุดท่ีดีท่ีสุดของตําบลนั้น และเขมแข็ง คือ สามารถปรับปรุงและใหบริการไดเหมือนศพก. มีองคความรูของตัวเองเพ่ือ

เผยแพร มีบุคลากรท่ีถายทอดไดโดยมองปราชญกอน และขอสอง ตองขยายเครือขาย ศพก. ไมใหกระจุกตัวท่ีนี่ ขยาย

เครือขายใหครบทุกพืชในอําเภอ และเปนพืชเดนของแตละตําบล 

 

 

กําหนดเปาหมายรวมกัน 

 เม่ือมาเปนเครือขายกันแลว ก็ตองมีการทํา “ขอตกลงรวมกัน” คือ ขอแรกทุกเครือขายตองเปนเหมือน ศพก. คือ 

ทุกศูนยสามารถเปน ศพก.ในรูปแบบของตัวเอง  ขอสอง มีการบริหารจัดการเครือขายรวมกัน คือ มีการประชุม เม่ือกอน

ประชุมทุกเดือน แตในปนี้จะประชุมปละ 4 ครั้ง เพราะเกรงใจเจาหนาท่ี แตถาเรงดวนก็จัดประชุมเพ่ิม และขอสุดทาย คือ  

มีการเชื่อมโยงเครือขายในดานตาง ๆ ท้ังดานองคความรู ดานงบประมาณและปจจัยการผลิต เชน มีงบดานปุยมาก็สงไป 

ฐานปุย ซ่ึง ศพก. ไมมีปุยก็จะเซ็นตรับท่ี ศพก. แตไปดําเนินการท่ีศูนยปุย เครือขายก็มาซ้ือท่ีศูนยปุย และเชื่อมโยงดาน

ทองเท่ียว โดยทุกศูนยท่ีเขามาเปนเครือขายตองมองเรื่องทองเท่ียว คือ เปนจุดท่ีทองเท่ียวได มาหาความรูได คนมาดูงาน

ได 
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ปญหามีไวแกไข 

สําหรับ ศพก.กระทุมแบน ท่ีผานมายังไมมีปญหาใหญๆ เพราะสวนใหญใหความรวมมือดี เนื่องจากคัดเลือกสิ่งท่ีดี

อยูแลวมารวมตั้งแตแรก อาจจะมีปญหาบาง เชน มีเวลาไมตรงกัน จึงตองหาเวลาท่ีตรงกันหนอย และบางครั้งก็ตองเดิน

ทางไกล แตก็แกไขกันได  

 

ปจจัยท่ีทําใหเครือขายท่ีนี่เขมแข็ง 

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตองเลือกคนใหถูก คือ คนท่ีมีจิตอาสา เปนตนแบบได และจะตองมองเปาหมายเดียวกัน โดย

ในปนี้เราใหความสําคัญกับเครือขายมากกวาศูนยหลัก แตผูนําก็สําคัญเหมือนกัน ผูนําจะตองทํางานหนักกวาเพ่ือน ทําให

เกิดผลเม่ือเกิดผลแลว คนท่ีรับงานนั้นหรือผูใหญของงานนั้นๆ จะผลักดันใหคนรูจักเราเอง และสุดทายคือตองกระจาย

งบประมาณท่ีไดรับใหศูนยเครือขาย โดยจะตองมีการประชุมหาขอตกลงกันวา งบประมาณท่ีไดจะใหศูนยไหนเอาไปพัฒนา 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมองเห็นชัดๆ เลย มันเกิดความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน ท้ังเจาหนาท่ีและศูนยเครือขายทุก

คนมารวมกันทํางาน และตัวศูนยเครือขายเองก็มีการพัฒนาจนชนะการประกวดเปนเกษตรกรตนแบบได  

 

ทํางานแบบเครือขายแลวไดอะไร 

พอสรางเครือขายแลว เวลาทํางานศพก.หลักก็เหนื่อยนอยลง และสามารถทํากิจกรรมท้ังท่ีเปนงบประมาณของ

หนวยงานและกิจกรรมท่ีเปนความตองการของพ้ืนท่ีไดงายข้ึน โดย ศพก. เราเปนหลักในการรับการสนับสนุน แลวมา

กระจายงบประมาณและปจจัยการผลิตใหคนอ่ืนทํา ซ่ึงเม่ือกอนกระจายไมได ทําไมไหวเพราะไมมีเครือขาย ศพก.ตองทํา

ทุกอยางเอง สําหรับสิ่งท่ีเกิดกับศูนยเครือขาย คือ พอไดเขามามีสวนรวมมากข้ึนก็เกิดการพัฒนาตัวเอง แลวสิ่งท่ีเกิดกับ

ชุมชน คือ ลดการใชสารเคมี และลดตนทุนการผลิต 

 

หลักคิดในการทํางานดานตางๆ 

“การตลาด” เราไปเปลี่ยนแปลงราคาตลาดไมได เราจะตองดูกอนวาเราสามารถทําอะไรไดบาง ซ่ึงก็คือการลด

ตนทุน เพ่ือใหไดกําไรเพ่ิม แลวเอาเรื่องทองเท่ียวเขามาเชื่อมกับศพก. เครือขายศพก. และแปลงใหญ เพ่ือแกปญหา

การตลาด โดยใหคนซ้ือมาซ้ือท่ีสวน เกษตรกรไมตองไปนั่งขายหนารานเซเวนอีเลฟเวน เพราะเกษตรกรเปนผูผลิตโดย

ธรรมชาติ ถามวาใหเคาไปนั่งขายทําไดม้ัย ทําไดแตมันไมใชวิถีของเคา  

“การทํางานกับเจาหนาท่ี” เวลาท่ีเจาหนาท่ีเขามาคุยวาปนี้ไดงบประมาณมาเทานี้ จะเอามาทําอะไรท่ีศูนยดี เรา

ก็ใหโจทยกับเจาหนาท่ี ก็คือจะถามวา คุณดูเรื่องอะไร และจะทําอยางไรใหงบประมาณกอนนี้อยูยาวนานและใหคนรูจัก

คุณ โดยในการทํางานมีหลักคิดคือ ฐานเรียนรูตองมีชีวิต ตองเลาเรื่องตัวเองได  ใหคนรูวาหนวยงานไหนเปนคนทํา เชน 

อันนี้ฐานของประมงนะ มีองคความรูเรื่องประมง คนอยากเลี้ยงปลามาดูของคุณเคาตองเลี้ยงปลาเปน เคามายืนดูไมตอง

อธิบาย ไมใชตัวหนังสือเยอะแยะ คุณทํายังไงใหนาสนใจคนอยากดูแลวอยากดูอีก ตรงนี้คุณรับผิดชอบ เวลาเจานายคุณมา

ดู คุณก็มีผลงาน คุณทํายังไงก็ไดใหมันเกิดการเรียนรู และรูวาหนวยงานคุณเปนคนทํา ประชาชนมาเรียนรูแลวเขาใจงาย  
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“การทํางานรวมกับเครือขาย” ในการทํางาน ไมมีศพก.ไหน perfect ท่ีจะมีทุกอยางหรือมีทุกเรื่อง เวลาทํางาน

เราทําทุกเรื่องก็เหนื่อย พอมีเครือขายก็มอบเคาไปทํา เชน มีงบทําปายประชาสัมพันธ เรามีแลวเราก็ใหเครือขาย เม่ือใหไป

แลวก็ตองตอยอด ซ่ึงจะมีการคุยกันตั้งแตแรก สําคัญท่ีสุด คือ  “ตองใหเกียรติเครือขาย” ไมใชมีแตชื่อเฉย ๆ  แตเรามี

การผลักดัน โดยมีงบใหเคา และพัฒนาใหเหมือนศพก. หรือดีกวา 
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ถอดบทเรียนการทํางานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในการดําเนนิงานทองเท่ียวเชิงเกษตรและเครือขาย 

บานวังนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรอําเภอ คือ นายอเนก ชื่นอารมณ เปนหัวหนาทีมในการ

ดําเนินงานนโยบายตามระบบสงเสริมการเกษตร ซ่ึงตําบลหนองนกไขมีเกษตรตําบลท่ีดูแล คือ นางสาวขวัญตา ธานี

ประเสริฐ ท้ังนี้การพัฒนาและเชื่อมโยงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้ัง ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ และการทองเท่ียวเชิงเกษตร โดยมีสินคาหลัก คือ ฝรั่ง เกษตรตําบลและเกษตรอําเภอมี

การรวมวิเคราะหขอมูลเพ่ือการเชื่อมโยงนโยบายตาง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแลวพบวา อําเภอ

กระทุมแบนอยูไมหางจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะตําบลหนองนกไขท่ีในพ้ืนท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญสามารถสราง

โอกาสและรายไดจากการเชื่อมโยงนโยบายและพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว  

ป 2559 มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี ศพก.ของอําเภอกระทุมแบน มาอยูท่ีตําบลหนองนกไข ซ่ึงพัฒนาเปนท้ัง ศพก.

และแปลงใหญฝรั่ง เพ่ือการพัฒนาสินคาตลอดหวงโซอุปทานโดยเกษตรกรตนแบบ ศพก. มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีศพก. 

และแปลงใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาของสํานักงานเกษตรอําเภอกระทุมแบน 

โดยในป 2560 มีโครงการนวัตวิถี ซ่ึงเปนนโยบายการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีชุมชนเพ่ือดึงดูดคนภายนอกเขามาเยี่ยม

ชมวิถีชีวิตของชุมชน จึงมีการริเริ่มท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียว  

เกษตรอําเภอและเกษตรตําบลใชกลยุทธในการทํางานโดยการใช “การเย่ียมเยียน” เปนกลยุทธสําคัญในการ

สรางความคุนเคยและความสัมพันธกับเกษตรกร และหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดของเกษตรกรและนโยบาย

ของกรมสงเสริมการเกษตรรวมกับกรมพัฒนาชุมชนในการรวมกลุมเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็งและมีความตองการท่ีจะ

พัฒนา เนนการบริหารจัดการแบบกลุมเกษตรกรท่ีมีความหลากหลายของพ้ืนท่ี ผานคณะกรรมการของ ศพก. และแปลง

ใหญท่ีกําหนดใหคณะกรรมการมาจากทุกตําบลและกระจายกิจกรรมของคณะกรรมการจะไดมีการกระจายกิจกรรมไดทุก

ตําบลจะไดเกิดการมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเกษตรกรตองการ เปาหมายการทํางานของเจาหนาท่ีท่ี

นาสนใจ คือ การทํางานใหสนุกแลวจะมีความสุขจากการพัฒนาเกษตรกรใหประสบความสําเร็จ มีรายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

สรางความภาคภูมิใจใหแกเกษตรกรเพ่ือพัฒนาชุมชน  

ปจจัยความสําเร็จของเจาหนาท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายกรมสงเสริมการเกษตรท่ีสําคัญ มี 2 ดาน คือ 

1. คน ไดแก เกษตรกร มีความเปนคนท่ีหัวไวใจสู เปดรับความคิดเห็นและหัวกาวหนาซ่ึงพรอมท่ีจะพัฒนาและ

ยอมรับนโยบายท่ีตนเองมีความเชื่อม่ัน ท้ังนี้ เกิดจากเจาหนาท่ีท่ีสรางความสัมพันธเขาถึงท้ังผูนําดวยความจริงใจ เปดเผย

เขาไปทํางานแบบทีมงานแสดงใหเกษตรกรเห็นถึงความตั้งใจจริงท่ีจะรวมพัฒนา ซ่ึงท่ีจําเปนท่ีสุดในการทํางาน คือ ตองให

เกียรติซ่ึงกันและกัน หม่ันชมเชยและเชิดชูเกษตรกรท่ีมีจิตอาสารวมกิจกรรมตาง ๆ ใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของ

สํานักงานเกษตรอําเภอ   
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2. การบริหารจัดการ เนนการสรางความเขาใจและความสัมพันธผานระบบการเยี่ยมเยียนแบบทีม ปรับให

เกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมผานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ใหเกษตรกรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเกษตรกรเปน

ผูสอนกันเอง ตองสรางโอกาสเพ่ือประชาสัมพันธใหคนรูจักและเปนความสําเร็จท่ีสามารถจับตองได 

ท้ังหมดท่ีเลามานั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

นโยบายการพัฒนา ศพก. แปลงใหญ และการทองเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันท้ังเจาหนาท่ีและเกษตรกรจึง

จะทําใหประสบความสําเร็จไดดวย “ความจริงใจ ทําใหเต็มท่ี ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน”  
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ภาพกิจกรรม 
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รายช่ือคณะผูจัดทํา 

 การถอดบทเรียน “เครือขายเขมแข็ง”  

ผูจัดทํา 

 1.นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

 2.นายวิศรุต  ตุยศักดา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 3.นายพยุงศักดิ์  ยกสาน    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 4.นางสาววิไลพร  ชวศร ี   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 

ผูใหขอมูล 

1. นายเอนก  ชื่ออารมณ เกษตรอําเภอกระทุมแบน 

2. นายธวัช อุทัย   ผูใหญบานและประธานแปลงใหญ  

3. นายขวัญชัย อุทัย  ผูชวยผูใหญบานและประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

(ศพก.) อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

 




	หน้าปก - กระทุ่มแบน
	Slide Number 1

	คำนำ กระทุ่มแบน
	เล่มศพกกระทุ่มแบน-แก้ไขA
	หน้าปก - กระทุ่มแบน
	Slide Number 2


