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ค าน า 
 

 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อม  
ในการด าเนินงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สามารถให้บริการด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง เป็นกลไกในการบูรณาการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาแล ะ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่  

 ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 ฉบับนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานที่เกิดจากการท างานร่วมกับหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกระดับ รวมทั้งภาคเอกชน ที่กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูล และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการต่อไป 

 
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
ตุลาคม 2563 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

การเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของ

ชุมชนได้ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต 

การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร

ต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิด

จิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์

ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่

ค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูล

ข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร และเป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับ

เกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และกองส่งเสริม

การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย สามารถสรุปผลการด าเนินงานปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ดังนี้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 

2.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการเกษตรในพื้นที ่

 

3. เป้าหมาย 

ด าเนินการใน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ประกอบด้วย  
3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศพก. อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
3.2 ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 
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3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย ์

3.3 ศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง      

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  

 

4. ผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 65,779,105 บาท ดังนี้  

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดังนี้ 

 การจัดท าคู่มือการด าเนินงาน ศพก. ปีงบประมาณ 2563 (http://alc.doae.go.th/?p=4804)    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของพ้ืนที่  

 การส ารวจข้อมูล การได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ปี 2562 (ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) พบว่า ศพก.ที่ได้ใบรับรองสินค้า
เกษตรมาตรฐานมีจ านวน 426 ราย ยังไม่มีใบรับรอง 456 ราย รายละเอียดเพ่ิมเติม http://alc.doae.go.th/?p=4748 

 วีดิทัศน์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 2562 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=4701  

 การสรุปผลการด าเนินการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=5175  

 การจัดท าหลักเกณฑ์ รวบรวม ตรวจสอบหลักฐาน และให้คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปี 2563 

(รอบที่ 1 และรอบที่ 2) เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งกองการเจ้าหน้าที่ 

 การสรุปข้อมูลหลักสูตรอบรมเกษตรกร 30 ราย ปีงบประมาณ 2562 จากระบบรายงาน ศพก. 

(http://alc.doae.go.th/?p=4884)  

 การจัดท าแผน ประกอบด้วย 

1) การจัดท าบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  

http://alc.doae.go.th/?p=5577  

2) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(CoO) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. (แผนราย ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 

4) แผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. และหลักสูตรของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563 

5) ศูนย์เครือข่าย ศพก.ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(http://alc.doae.go.th/?p=5259)  

http://alc.doae.go.th/?p=4804
http://alc.doae.go.th/?p=4748
http://alc.doae.go.th/?p=4701
http://alc.doae.go.th/?p=5175
http://alc.doae.go.th/?p=4884
http://alc.doae.go.th/?p=5577
http://alc.doae.go.th/?p=5259
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6) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2563 

ในระบบรายงาน ศพก. (http://alc.doae.go.th)  

 การส ารวจจุดดูงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(http://alc.doae.go.th/?p=5199)  

 การปรับปรุงข้อมูลท าเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2563 

(http://alc.doae.go.th/?p=2148)   

 จัดท าบัญชีศูนย์ เรียนรู้ การเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ประจ าปี  256 3 

(http://alc.doae.go.th/?p=1590)    

 จัดท าท าเนียบผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2563 

(http://alc.doae.go.th/?p=3503)  

 

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย งบประมาณทั้งสิ้น 17,640,000 บาท 

2.1 เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 

 เป้าหมายหลัก ปี 2563 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (882 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส ารวจข้อมูลการได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ก่อน และหลังการด าเนินงาน
โครงการฯ ปี 2563 พบว่า ศพก. ได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น จาก 426 ศูนย์ เป็น 542 ศูนย์ 
สามารถสรุปข้อมูล ดังนี้ 

1. อายุของประธาน ศพก.  
- น้อยกว่า 40 ปี  จ านวน 34 คน   คิดเป็น 3.85 % 
- ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 198 คน  คิดเป็น 22.45 % 
- ระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 360 คน  คิดเป็น 40.82 % 
- ระหว่าง 61 – 70 ปี จ านวน 231 คน  คิดเป็น 26.19 % 
- 71 ปี ขึ้นไป  จ านวน 55 คน  คิดเป็น 6.24 % 
- ไม่มีข้อมูล   จ านวน 4 คน  คิดเป็น 0.45% 

2. เพศ 
- ชาย   จ านวน 757 คน  คิดเป็น 85.83 % 
- หญิง   จ านวน 125 คน  คิดเป็น 14.17 % 

3. ระดับการศึกษา 
- ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 645 คน  คิดเป็น 73.13 % 

http://alc.doae.go.th/
http://alc.doae.go.th/?p=5199
http://alc.doae.go.th/?p=2148
http://alc.doae.go.th/?p=1590
http://alc.doae.go.th/?p=3503
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- ปริญญาตรี  จ านวน 180 คน  คิดเป็น 20.41 % 
- สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 17 คน  คิดเป็น 1.93 % 
- ไม่มีข้อมูล   จ านวน 40 คน  คิดเป็น 4.54% 

4. การได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 ศพก. จ านวน 882 ศูนย์ ได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร จ านวน 542 ศูนย์ (61.45%) 

ยังไม่ได้ใบรับรอง จ านวน 340 ศูนย์ (38.55%)  
 ชนิดสินค้าของ ศพก. หลัก ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มีจ านวนทั้งสิ้น 645 

ชนิด (ใบรับรอง) ดังนี้ 
- ข้าว   จ านวน 300 ใบ  คิดเป็น 46.51% 
- ยางพารา  จ านวน 1 ใบ  คิดเป็น 0.16% 
- ปาล์มน้ ามัน  จ านวน 17 ใบ  คิดเป็น 2.64% 
- *ไม้ล้มลุก (2 ปี)  จ านวน 115 ใบ  คิดเป็น 17.83% 
- ไม้ยืนต้น (3 ปี)   จ านวน 179 ใบ  คิดเป็น 27.76%  
- ไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 3 ใบ  คิดเป็น 0.47%  
- ประมง   จ านวน 7 ใบ  คิดเป็น 1.09% 
- ปศุสัตว์  จ านวน 7 ใบ  คิดเป็น 1.09% 
- **อ่ืนๆ   จ านวน 16 ใบ  คิดเป็น 2.48% 
* ไม้ล้มลุก หมายถึง มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก ถั่วเขียว สับปะรด 

กระเทียม และถ่ัวลิสง 
** อ่ืนๆ ได้แก่ เห็ด จิ้งหรีด เป็นต้น 

 ศพก.ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร จ านวน 598 ชนิด แบ่งเป็นชนิดใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้ 

- Good Agricultural Practices (GAP)  จ านวน 424 ใบ   คิดเป็น 70.9% 
- อินทรีย์     จ านวน 137 ใบ  คิดเป็น 22.91% 
- อ่ืนๆ*      จ านวน 37 ใบ   คิดเป็น 6.19% 
*อื่นๆ ได้แก่ GMP, GI, PGS, Fairtrade, RSPO และฮาลาล 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าศพก. ทุกศูนย์ ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย ท าให้การขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2564 ยังคงมุ่งเน้นให้ทุก ศพก. ได้ใบรับรองมาตรฐานฯ ต่อไป 

 เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้ 
เป้าหมายรองที่ 1 การน านวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการ

ด าเนินงาน สรุปรายงานผลการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรของ ศพก. มาใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศพก. จ านวน 425 ศูนย์ จากจ านวน 882 ศูนย์ ที่มีการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตร  

ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 48.19  
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2. ประเภทเทคโนโลยี รวม 626 จุด ดังนี้ 

- โดรน จ านวน 19 จุด 
- โซล่าเซลล์ จ านวน 66 จุด 
- พลังงานทางเลือก/Biogas จ านวน 29 จุด 
- วางระบบน้ าในแปลง/ระบบน้ าอัตโนมัติ/ธนาคารน้ า จ านวน 89 จุด 
- เครื่องจักรกล/เทคโนโลยีในแปลงเกษตรต่างๆ จ านวน 90 จุด 
- เครื่องมือในอาคาร เช่น เครื่องคัดเมล็ด/เครื่องมือปลูกพืชในอาคาร/เครื่องมือแปรรูป 

จ านวน 69 จุด 
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช/การแปรรูปต่างๆ จ านวน 264 จุด 

เป้าหมายรองที่ 2 การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 317 ศูนย์ คิดเป็น 
35.94% (รวมศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย) 

2.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 

5,000 บาท งบประมาณท้ังสิ้น 4,410,000 บาท  

 เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ 

ศพก. จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 

1) ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม 
2) การพัฒนาฐานเรียนรู้  
3) การพัฒนาแปลงเรียนรู้  
4) การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณศูนย์ฯ  
5) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย  

2.3 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) จ านวน 2,646 ศูนย์ ศูนย์ละ 5,000 บาท 

งบประมาณท้ังสิ้น 13,230,000 บาท 

เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ

ศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการ

เกษตรด้านต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้ CoO ทราบ 

ด าเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ 

 

3. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น 24,311,080 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ส่งผลให้ต้องปรับลดบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2563 
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน สร้างความรับรู้ 

ความเข้าใจการด าเนินงาน ศพก. ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานให้มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 27 – 29 

พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมลาเวน

เดอร์ 2-3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรในระดับจังหวัดทุกจังหวัด ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -6  และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวม

ทั้งสิ้น จ านวน 120 คน รูปแบบของการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายคณะ แบ่งกลุ่มอภิปราย 

และน าเสนอผลของแต่ละกลุ่ม เพ่ือทบทวนบทเรียนการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 และน าเสนอแผนการ

ด าเนินงาน ศพก. ปี 2563 รายละเอียดเพ่ิมเติม http://alc.doae.go.th/?p=4911  

3.2 เวทีเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่  

การประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ท าให้เกิดการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เครือข่าย ศพก. เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเกิดการประสานเชื่อมโยงการท างาน

เครือข่าย ด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ในทุกระดับ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลง

ใหญ่ได้พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้  และเชื่อมโยงการด าเนิ นงานกันทั้งระดับ ประเทศ เขต จังหวัด และ

คณะกรรมการระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 

 1. ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ  

ด าเนินการโดยส่วนกลาง กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร สลับกันด าเนินการ    กับ

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เพ่ือประสานเชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน โดย

รูปแบบการประชุม เป็นการประชุมสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่

แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งาน ศพก. และแปลงใหญ่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และแปลงใหญ่ของส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรทุกเขต คณะกรรมการ ศพก. ระดับประเทศ คณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับประเทศ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และแปลงใหญ่จากหน่วยงานภาคี โดยมีการจัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัด

สุโขทัย 

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

http://alc.doae.go.th/?p=4911
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โดยมีแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ปี 2563 ดังนี้ 

เป้าหมายหลัก : ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ จะร่วมกันผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 

เป้าหมายรอง : 

1) สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแต่ละ ศพก. ร่วมกับ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) 

2) สร้างแหล่ง “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” โดย ศพก. เชื่อมโยงกิจกรรมภาคการเกษตรในพ้ืนที่

ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน 

 2. ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ ระดับเขต  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 

ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ เพ่ือประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของแต่ละจังหวัดใน

เขต หลังจากการประชุมหารือจากเวทีระดับประเทศ ด าเนินการ เขตละ 3 ครั้ง 

 3. การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุม  คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

ระดับจังหวัด หลังจากเวทีการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายระดับเขต เพ่ือน าข้อหารือระดับเขตมาขับเคลื่อน ศพก. 

และแปลงใหญ่ของแต่ละอ าเภอในจังหวัด ด าเนินการ จังหวัดละ 3 ครั้ง 

 4. การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ  

ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน/ครั้ง รวมอ าเภอละ 3 ครั้ง ด าเนินการโดย เกษตรกรต้นแบบ 

เจ้าของ ศพก. (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) คณะกรรมการแปลงใหญ่ และเกษตรอ าเภอ จัดประชุมหลังจากได้

เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดมาแล้ว เพ่ือให้คณะกรรมการได้ร่วมกัน วิเคราะห์  และวางแผน การด าเนินงานของ 

ศพก. และแปลงใหญ่ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

และสรุปผลการด าเนินงาน        

3.3 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับอ าเภอ โดยมีผลการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติวิทยากรหลักด้านการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

ปี 2563 เมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ต เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา              

มีรายละเอียดการจัดอบรม ฯ ดังนี้ 

บุคคลเป้าหมาย 145 คน ประกอบด้วย 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผน ฯ จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 

จ านวน 6 คน 
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- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผน ฯ จากส านักงานเกษตรจังหวัด (จังหวัดที่ผ่านการอบรมฯ ในปี 

2562 จังหวัดละ  1 คน และจังหวัดที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ปี 2562 จังหวัดละ  2 คน)  จ านวน 109  คน 

- เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน 

- วิทยากร ผู้ด าเนินการจัด ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 25 คน 

รายละเอียดหลักสูตร 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใช้รูปแบบและวิธีการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษให้ความรู้

โดยวิทยากร การแบ่งกลุ่ม อภิปรายระดมความเห็นและน าเสนอผลในเวทีรวม มีการใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆ เช่น 

SWOT ANALYSIS, TOW Matrix, Supply Chain, Songserm Model Canvas, Mind map, บัตรค า และ Flip Chart 

1. การบรรยายพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต่างๆ โดยมีการบรรยายพิเศษ จ านวน 2 

เรื่อง ดังนี้ 

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การจัดท า

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ ปี 2562 การเชื่อมโยงแผนพัฒนาการเกษตรในแต่ละระดับ การพัฒนางาน

ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ บรรยายโดย นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม

การเกษตร 

1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ 

อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 เป็นการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือปรับปรุงกลไก

การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ให้เป็นแผนเดียว (ONE PLAN) บรรยายโดยนายสิตมา เพ็ชรประกอบ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหา 

อุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอในปี พ.ศ.  2562 ที่ผ่านมาของผู้เข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ คณะผู้จัดได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 9 กลุ่ม และแจกโจทย์ค าถามให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบ จ านวน 4 

ประเด็น ซึ่งเป็นค าถามในประเด็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการ

จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอในปี พ.ศ. 2562 

3. กิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายระดมความคิดได้แบ่งผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออกเป็นกลุ่มย่อย  

ตามแต่ละพ้ืนที่ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 (เขต 4 และเขต 6 แบ่งเขตละ 2 กลุ่ม) จ านวน 

9 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 9 - 16 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายแลกเปลี่ยน ระดมความคิด ฝึกปฏิบัติ 

และน าเสนอตามประเด็น ดังนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่จ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่ต้องการเพ่ิม แหล่งข้อมูลที่ต้องการ ในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรการเกษตร สินค้า

เกษตรหลัก (สภาพเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร)  

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของพ้ืนที่ ท าให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่

จ าเป็น ได้แก่ สินค้าเกษตรหลัก พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ตามเขตความเหมาะสม ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 

ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ข้อมูลการตลาด ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือ SWOT ANALYSIS และ TOWS Matrix 

เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนน าประเด็นต่างๆจากการวิเคราะห์ SWOT มา

ก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงพัฒนา เชิงรับ เชิงถอย (TOWS Matrix) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการก าหนดเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การ

ผลิตสินค้าหลักและก าหนดเป้าหมาย โดยเลือกชนิดสินค้าหลักของพ้ืนที่มา 3 ชนิด มาวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด โดย

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยทึ่สุด) สิ่งที่ได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการก าหนดเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ทางเลือกการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของพ้ืนที่ 3 ชนิดพืช จากตัวชี้วัดที่ก าหนด 11 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการลงทุน เช่น ปัจจัยการผลิต สารเคมี 

เมล็ดพันธุ์ (2) ด้านการใช้แรงงาน เช่น แรงงานในการปลูก เก็บเกี่ยว ดูแลรักษา (3) ด้านความเหมาะสมของพ้ืนที่  

เช่น ตามข้อมูล Agri map (4) ด้านความรู้/ทักษะที่มีของเกษตรกร เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการปลูกพืชหลัก 

(5) ด้านตลาด เช่น ความต้องการของตลาด จ านวนตลาดในพ้ืนที่ ราคาที่ขายได้ (6) ด้านความเสี่ยง เช่น เสี่ยงต่อ

โรคแมลงเข้าท าลาย (7) ด้านความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม (8) ด้านการถือครองที่ดิน 

เช่น เป็นของตนเอง หรือที่เช่า ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกร (9) ด้านนโยบายสนับสนุนจาก

ภาครัฐ เป็นปัจจัยบวกในการตัดสินใจเลือกสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น นโยบายประกันราคา ชดเชยรายได้ สนับสนุน

ปัจจัยการผลิต (10) ด้านการพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรสามารถท าได้ด้วยตนเอง เช่นจากภูมิปัญญา จากประสบการณ์ 

(11) ด้านการดูแลรักษา พืชที่ปลูกดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องจ้างแรงงาน เน่าเสียยาก ชนิดพืชที่ได้คะแนนมากที่สุดจะ

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้เกษตรกรตัดสินใจในการเลือกปลูกพืชชนิดนั้นๆ และเลือกพืชที่ได้คะแนนมากท่ีสุด

มาวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร (Supply Chain) 

3.4 การวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร (Supply Chain) สินค้าเกษตรหลัก

ในพ้ืนทีต่ลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ ในด้านสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ สภาพปัญหา แนวทางการ

พัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาตามประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

3.4.1 ทรัพยากร เช่น ชนิดของดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ ชลประทาน สภาพพ้ืนที่ (ท่ีราบ/

ลาดชัน/เชิงเขา) ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 

3.4.2 เกษตรกร เช่น ช่วงอายุ ที่ดิน (เช่า/ของตนเอง) ประสบการณ์ในการปลูก 

ลักษณะการท าการเกษตร (รวมกลุ่ม/ท าคนเดียว/ปลูกเพ่ือการค้า/เพื่อกินในครัวเรือน) เทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 
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3.4.3 ต้นทาง เช่น พันธุ์ที่ใช้ ลักษณะการปลูก (หว่าน/ปักด า/ร่องสวน) ใช้สารเคมี สาร

ชีวภัณฑ์ การจัดการดิน การจัดการน้ า แนวทางการจัดการผลผลิต (เชิงเดี่ยว/ผสมผสาน) ต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

3.4.4 กลางทาง เช่น แปรรูปเพิ่มมูลค่า มาตรฐาน (GAP/เกษตรปลอดภัย) เป็นต้น 

3.4.5 ปลายทาง เช่น การขนส่ง ตลาด (ขายเหมาสวน/ท้องถิ่น/พ่อค้าคนกลาง/

Modern trade) เป็นต้น 

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ Supply Chain ท าให้ทราบถึงแผนการจัดการสินค้า 

(สถานการณ์ปัญหา สิ่งที่ต้องพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ของสินค้า

เกษตรหลัก เพ่ือน าผลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ด้วยเครื่องมือ Songserm Model Canvas 

3.5 การเชื่อมโยงเครือข่าย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ Supply Chain มาเพ่ือ

ส ารวจสถานการณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่ม เชื่อมโยงกับกลุ่มใดแล้วบ้าง (เชื่อมโยงกันมาก ใช้เส้นทึบ 

เชื่อมโยงกันน้อยใช้เส้นประ) เชื่อมโยงกันด้วยกิจกรรมอะไร เชื่องโยงกันภายในต าบลหรืภายนอกต าบล 

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่าย ท าให้เกษตรกรทราบถึงกลุ่ม เครือข่าย 

องค์กรเกษตรกรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มของเรา รวมถึงท าให้ทราบถึงเครือข่ายที่กลุ่มต้องการเพ่ิมเติม 

3.6 การวางแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน (Songserm Model Canvas) เพ่ือให้

เกษตรกรวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตของชุมชน ตั้งแต่มองกลุ่ มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า การ

ประชาสัมพันธ์ บริการหลังการขาย จุดเด่นของสินค้า การจัดการปัจจัยการผลิต มาตรฐานในการผลิต การแปรรูป 

ช่องทางการจ าหน่าย ข้อมูลความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติม ช่องทางการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม การสร้าง

เครือข่ายในระดับต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ Songserm Model Canvas ท าให้เกษตรกรได้แผนพัฒนา

การเกษตรของชุมชน โดยผ่านการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 

และชุมชน/เกษตรกรจะสามารถบริหารจัดการการผลิตและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

3.7 แนวทางและขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ระดับอ าเภอ ปี 2563 สิ่งที่ได้รับ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และส่วนที่ทีมวิทยากรหลักต้องการสนับสนุนเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม เป็นการเปิดเวทีในภาพรวมให้ผู้เ ข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบ ปัญหาข้อสงสัย และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือประมวลผลสรุปเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการระยะต่อไป  

ผลผลิต (output) 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา

การเกษตรระดับต าบลที่มีคุณภาพและบูรณาการแผนกับหน่วยภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผลลัพธ์ (outcome) 

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องไปสร้างทีมวิทยากรหลักของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 

1-6 (เขต)  และส านักงานเกษตรจังหวังหวัด เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อในลักษณะพี่สอนน้อง (coaching) 

ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 

2. ใช้เวทีของระบบส่งเสริมการเกษตรในการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น DM DW RW 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการท างานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

(T&V System) 

3.3 การถอดบทเรียน ศพก. 

การถอดบทเรียน ศพก. ในปี 2563 มุ่งเน้นการองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ศพก. ที่มี

ความโดดเด่นในเรื่องการท าเกษตรปลอดภัย สรุปการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

3.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการถอด

บทเรียน จ านวน 4 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  

จังหวัดเชียงราย 

สินค้าหลักเป็น  ชา 

เกษตรกรต้นแบบ นายสุนันต์ทา แซ่บู้ 

จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งในพ้ืนที่และ

พ้ืนที่ใกล้เคียง ประธาน ศพก. มีความคิดริเริ่มที่จะผลิตชาอินทรีย์ เนื่องจากมีตลาดกว้างกว่าชาที่ใช้สารเคมี อีกทั้ง 

เกิดเป็นผลดีต่อตัวผู้ผลิต และผู้บริโภคในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอีกด้วย โดยมีการรับซื้อจากเกษตรกรใน

ชุมชนเพ่ือน ามาผลิตชาแบบอินทรีย์ และมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาให้หลากหลาย เพราะต้องการ

บุกเบิกตลาดให้กว้างขวาง รวมถึงชุมชนจะได้มีรายได้ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้ลดปัญหาคนรุ่น

ใหม่ในชุมชนที่ต้องเข้าไปหางานท าในเมืองให้มีอาชีพอีกด้วย โดยเน้นที่คุณภาพของผลผลิตควบคู่ไปกับการเพ่ิม

ปริมาณผลผลิต รวมทั้งมีตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ปัจจุบันได้ยื่นค าขอพัฒนาให้เป็นพืชอัตลักษณ์ (GI) ของ

จังหวัดเชียงราย 

2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

สินค้าหลัก พืชผัก 

เกษตรกรต้นแบบ นายสุริยา ขันแก้ว 

จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง และมีการน านวัตกรรมการเกษตรมา

ใช้ในศูนย์ เช่น เครื่องรดน้ าผักอัตโนมัติ โรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโรงเรือนส าหรับปลูกผักกางมุ้ง สามารถควบคุม

การท างานได้ทางโทรศัพท์มือถือ และการเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกันเเพ่ือน ามาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพ่ือใช้ในศูนย์และ
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ขายให้กับเกษตรกรผู้มีความสนใจ เป็นต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรม 

งานฝีมือ และการแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในอ าเภอ และต่างจังหวัด ขอเข้ามา

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีพืชผักที่ได้รับการรับรอง GAP ได้แก่ บวบเหลี่ยม ฟักทอง ผักบุ้งจีน กระเพรา ผักสลัด ข่า 

คะน้า และในอนาคตมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน Organic Thailand 

3. ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

สินค้าหลัก ลูกอ๊อด 

เกษตรกรต้นแบบ นายณรงค์ศักดิ์ ศรีอ าคา 

จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการท างานเสริมหนุนและเชื่อมโยงกับ ศพก. 

หลัก เป็นสถานที่ท่ีมีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านการลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิต และการท าเกษตรปลอดภัย มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ลูกอ็อดและกบ เห็ดฟาง ปลาหมอเทศ 

ไก่ ผักพาย และยางพารา โดยเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัจจุบันเป็นสมาชิกแปลง

ใหญ่ และผลิตข้าวอินทรีย์ และมีการเลี้ยงกบและลูกอ๊อดเป็นรายได้ เสริม และมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

บ้านหนองแต้ ซึ่งมีพ่อค้าพ่อค้ามารับซื้อด้วยตัวเอง และขายให้กับพ่อค้าตลาดในท้องถิ่น มีการเพ่ิมช่องทางด้าน

การตลาด โดยการลงในระบบออนไลน์ เช่น Facebook เพ่ือขายข้าวอินทรีย์ กบและลูกอ๊อดแช่แข็งด้วย 

4. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

สินค้าหลัก สละ 

เกษตรกรต้นแบบ นายนัน ชูเอียด 

จุดเด่นศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเศรษฐกิจคือ 

ยางพารา และประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และราคาผลผลิตไม่แน่นอน จากสภาวะราคายางตกต่ า  เป็นการ

ท าเกษตรผสมผสานปลูกพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี เช่น สละ มะละกอ  ฝรั่ง หรือพืช  ที่ให้ผลผลิตเร็ว เช่น พืชผัก 

พืชไร่ โดยเฉพาะพ้ืนผักเมือง ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี เช่น ผักเหรียง ผักกูด ตาหมัด และท่ีส าคัญในการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิต ต้องค านึงถึงตลาดเป็นอันดับแรกคือที่ตลาดต้องการ ในปัจจุบันมีการปลูกสละ 3 สายพันธุ์คือ 

สุมาลี เนินวง และอินโด ซึ่งได้รับมาตรฐาน GAP และ GMP มีการแปรรูปเป็นสละลอยแก้ว และมีเป้าหมายใน

อนาคตคือ การแปรรูปสละให้ได้รับมาตรฐาน อย. และสามารถสร้างแบรนด์สินค้าให้ติดตลาด สละทุกแปลงใน

พ้ืนที่ให้ได้รับมาตรฐาน GAP ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนที่ของภาค (GI)  

3.3.2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ 

จ านวน 6 ศูนย์ ดังนี้ 

- สสก. 1 : ศพก.เครือข่าย อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สินค้าหลัก คือ หน่อไม้ฝรั่ง 

- สสก. 2 : ศพก.อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สินค้าหลัก คือ ข้าว 
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- สสก. 3 : 1) ศพก.อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สินค้าหลัก คือ มังคุด 

   2) ศพก.อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สินค้าหลัก คือ ทุเรียน 

- สสก. 4 : แปลงใหญ่มะม่วงบุฮม/ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย สินค้าหลัก คือ มะม่วง 

- สสก. 5 : ศพก.เครือข่าย อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สินค้าหลัก คือ มังคุด 

- สสก. 6 : ศพก.อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าหลัก คือ ล าไย 

3.3.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. จังหวัดละ 1 จุด รวม 77 จุด 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=5269  

3.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด (District Workshop : DW) 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ  (District Workshop : DW) ด าเนินการจังหวัดละ 3 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม 7,000 ราย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอ าเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม

นิเทศงานพร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 การด าเนินงานการขยายผลงานวิจัยสู่ ศพก.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

การด าเนินการขยายผลงานวิจัยสู่ ศพก. ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีการด าเนินการ

ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1) และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2)โดยทั้ง 2 พ้ืนที่ มีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท  

1. การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ โดยการด าเนินการต่อเนื่องจากการขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้

ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวัย

ที่พร้อมใช้ ของ สวก. ชื่อผลงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาคุณภาพเครื่องสูบน้ าเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้สูงขึ้นส าหรับ       

ภาคการเกษตร” โดยเป็นผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งมีจังหวัดที่สนใจร่วมการขยายผล คือ 

จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท จ านวนรวม 30 ราย  

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สวก. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่สนใจ              

ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ยังไม่ได้มีการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ไม่สะดวก

ในการน าไปฝึกปฏิบัติ 

3. สรุปผลการด าเนินการ ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่ขยายผลมีความน่าสนใจ เนื่องจากตรงตาม

ความต้องการของเกษตรกร 4 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่าในปีงบประมาณ 2564 ต้องการที่จะทดลองใช้

อุปกรณ์ในแปลงนาของเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือเก็บข้อมูลและประเมินเทคโนโลยีในการน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

http://alc.doae.go.th/?p=5269
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1. การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ เป็นการการบูรณาการและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานภายใน 

สสก. 2 เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จังหวัดกาญจนบุรี ให้ได้มีประสิทธิภาพซึ่งมีเกษตรกรร่ วมด าเนินการ 

จ านวน 30 ราย ด าเนินการ ณ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอ

ท่ามะกา และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุ่ม และหาแนวทาง

ในการพัฒนาหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ประสิทธิภาพ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และถ่ายทอดวิธีการเก็บตัวอย่างดิน 

พร้อมทั้งวิธีการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

3. สรุปผลการด าเนินการ มีการวางแผนที่จะศึกษาวิจัย “การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดินในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง” เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการดิน และสรุปผลข้อมูลการศึกษาที่เกิดขึ้นคืน

ให้แก่ชุมชน เพื่อจัดท าเป็นรายงานวิจัยต่อไป 

3.6 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ยกระดับ ศพก. 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรอบงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ ศพก. 
 1) จัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
1. ด าเนินการออกแบบการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรใน ศพก.  

ผ่านการใช้ Google Form ในการตอบแบบส ารวจ เพ่ือค้นหาสถานการณ์ การด าเนินกิจกรรมการเกษตรของศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีใช้ใน ศพก. ความ
ต้องการในการจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพ่ือยกระดับศพก. และการ
ผลิตสินค้าเกษตรของ ศพก. จ านวน 882 ศูนย์ โดยสรุปพบว่า ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที่มาใช้ใน ศพก. จ านวน 524 ศูนย์ และ ไม่มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่มาใช้ใน ศพก. จ านวน 97 
ศูนย์ โดยสามารถจัดประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ใน ศพก. ได้ 13 ประเภท ซึ่งข้อมูลที่ ศพก. น าไปใช้ประโยชน์มาก
ที่สุด จ านวน 3 ประเภท ล าดับแรกคือ พืช การจัดการและการอารักขาพืช คิดเป็นร้อยละ 60.55 รองลงมาได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 57.65 และ วัฒนธรรม/ความเป็นอยู่ ร้อยละ 15.78 ตามล าดับ ส าหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเกษตร พบว่า ศพก. จ านวน 640 ศูนย์ มีการน านวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ และ ศพก. จ านวน 242 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 27.44 ไม่ได้มีการน านวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น าไปใช้ประโยชน์จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเพาะปลูก ด้านการ
เพ่ิมผลผลิตจะเป็นการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่น าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร สามารถแบ่งประเภทนวัตกรรมที่ใช้ใน ศพก. ได้ 4 ด้าน คือ การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และอ่ืนๆ  
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ส าหรับผลรวมของข้อมูลการน านวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ใน ศพก. จาก

ข้อมูลที่เก็บได้ อาจมีมากกว่าจ านวนศูนย์ ศพก. เพราะ ศพก. บางจุดมีการน านวัตกรรมไปใช้มากกว่า 1 ประเภท 
โดยได้มีการสรุปผลการส ารวจนวัตกรรมใหม่ ของแต่ละเขต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

2. วางแผนด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเวทีระดมความคิดเห็น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ครั้ง และ
ในเดือนกรกฎาคม 2563 จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ ไม่ได้ด าเนินการเหตุเพราะสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 และความพร้อมของเกษตรกรและเกษตรกรที่จะให้เข้าพ้ืนที่ 

2) การเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการเพ่ือประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจง ด าเนินงานและสรุปผล
ระดับภูมิภาค 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการในเวที RW ที่จัดขึ้น โดยเข้า
ร่วมจุดละ 2 คน เพ่ือขอร่วมด าเนินงานในการส ารวจข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและส ารวจความต้องการ
เพ่ือเป็นแนวทางการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ของเกษตรกร และผู้ด าเนินการในพ้ืนที่ 

3) ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ศพก. 
3.1 จากการส ารวจ ประเมินเกษตรกร พ้ืนที่ และการติดตั้ง เทคโนโลยี ระบบควบคุมการให้น้ า

อัตโนมัติ ส าหรับพืชสวน/พืชไร่ ของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ในแปลงมันส าปะหลังของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี และแปลงขนุนของเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

3.1.1 การถอดบทเรียน “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ (ระบบน้ าอัจฉริยะ)  
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี” ในแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 2 จุด ดังนี้ 

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ าเภอพนมทวน 

2. โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) 
อ าเภอบ่อพลอย 

1) เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และมีความ
สนใจในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือเ พ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 
2) เป็นเกษตรกรเป้าหมายของโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์ผลิตพันธุ์พืชไร่ชุมชน (มันส าปะหลัง)  
3) เกษตรกรมีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตตาม
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด เนื่องจากเกิดปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ท าให้น้ าที่ ใช้ส าหรับท าการเกษตรไม่
เพียงพอ จึงท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลการให้น้ าของ
พืชได้ ส่งผลท าให้ไม่สามารถทราบผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาก่อน – หลัง การทดสอบระบบ 

1) หลังจากการติดตั้งระบบน้ าอัจฉริยะและมีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง พบว่า ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังทั้ง
แปลงในภาพรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณจาก 4 ตัน เป็น 6 
ตัน/ไร ่
2) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีระบบน้ า
อัจฉริยะ เนื่องจากการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการ
บริหารจัดการน้ าในแปลงมันส าปะหลัง รวมทั้งท าให้
ได้รับน้ าอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสม 
3) เป็นจุดถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ได้ศึกษาต่อยอดระบบน้ าอัจฉริยะในมันส าปะหลัง
ให้สมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรที่สนใจ 



16 

 
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรอ าเภอพนมทวน (ต่อ) 
2. โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) 

อ าเภอบ่อพลอย (ต่อ) 
ควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติว่ามีประสิทธิภาพต่อการเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังมากน้อยเพียงใด 
4) เกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ าส ารวจ
ในฤดูเพาะปลูกได้ เนื่องจากต้องน าน้ าจากแหล่งเก็บ
น้ าธรรมชาติ ไปส ารองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
5) ระบบและอุปกรณ์ที่การใช้งานมีการช ารุดเสียหาย 
ได้แก่ ท่อน้ ามีปัญหา สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
ระบบมีการแจ้งเตือนตลอดเวลา จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ประสานงานผู้รับผิดชอบของ สวทช. ด าเนินการแก้ไข
เรียบร้อย แต่มีความล่าช้า เนื่องจากพ้ืนที่จัดแปลงมี
ระยะทางห่างไกล 
6) เกษตรกรในพ้ืนที่สนใจขุดบ่อบาดาลเพ่ือส ารองน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่จ าเป็นต้อง
ให้น้ าแปลเพาะปลูก โดยมีการประสานงานไปยัง
หน่วยงานหลายแห่ง อยู่ระหว่างการส ารวจแหล่งน้ า
ต้นทุนใต้ดิน 
7) เกษตรกรยังไม่มีการขยายผลเนื่องจากประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการ
ท าการเกษตร ในเบื้องต้นมีเกษตรกรภายในพ้ืนที่ให้
และพ้ืนที่อ่ืน ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว มี
การสอบถามวิธีการและผลที่ได้จากการใช้งาน 

4) เกษตรกรมีความต้องการที่จะขยายระบบน้ าอัจฉริยะ

เพ่ิมจากพ้ืนที่ทดลอง จ านวน 1 งาน เนื่องจากเห็นว่า

ระบบฯ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังได้มากข้ึน 

5) เกษตรกรสามารถเห็นความแตกต่างก่อน – หลังการ

ใช้ระบบน้ าอัจฉริยะได้ ซึ่งภายหลังการใช้งานท าให้

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อระบบฯ เป็นอย่างมาก และ

เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน 

 

 
3.1.2 พ้ืนที่ด าเนินการ : วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ผลสืบเนื่องจากการประชุมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2562 ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการประสานและหารือร่วมกับสวทช. ในการหาจุดติดตั้งระบบควบคุมการให้น้ า ตาม
โครงการติดตั้งระบบติดตามและควบคุมการให้น้ าด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ส าหรับพืชไร่/พืชสวนอัตโนมัติ ที่ได้รับ
การสนับสนุนระบบจากทาง สวทช. ในการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ในพ้ืนที่ EECi โดยได้ประเมิน
พ้ืนที่เชิงประจักษ์ร่วมกับ สนง.กษ.จ.ชลบุรี สนง.กษ.อ.พนัสนิคม เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กสก. (กวพ. สสจ. กพวศ. 
และศสท.) ซึ่งได้ติดตั้งใน ปี 2562 ณ เกษตรกรต้นแบบที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนต าบล
หนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีระยะเวลาการเก็บผลข้อมูลของระบบเป็นเวลา 1 ปี หลังจาก
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ติดตั้ง พบว่า ระบบที่น ามาติดตั้งช่วยเกษตรกรในเรื่องของการให้น้ าจากการวัดค่าความชื้นที่ Sensor อ่าน แต่โดย
ขั้นต้นมีการจัดท าเวทีเพ่ือพูดคุยการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานรวมถึงเกษตรกรในการเก็บและบันทึกข้อมูล 
และการปฏิบัติงานในแปลงของเกษตรกร เพ่ือเป็นข้อมูลในการเทียบเคียงกับค่าที่ระบบเก็บผลได้ ซึ่งจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการดูแลขนุนต่อไป ซึ่งอยู่ในกระบวนการศึกษาและวิจัยการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลระบบ IOT เพ่ือการ
บริหารระบบ และการศึกษาผลของการให้น้ าต่อการเจริญเติบโตของผลขนุนในระยะต่างๆ โดยใน ปี งบประมาณ 
2564 ยังต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือวางแผนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 

1. การประชุมเรื่อง “การจัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น” วันที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยมีมติท่ีประชุมส าคัญที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 สรุปผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่ผ่านมา และผล
การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและนวัตกรรมด้านการเกษตรภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การหารือกับหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและนวัตกรรมด้านการเกษตร  

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และ
มอบหมายกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตรพิจารณาต่อไป 
 
4. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. งบประมาณทั้งสิ้น 7,939,525 บาท 

4.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้น

ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  
  1. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 882 จุด โดยแบ่งเป็นการจัดงาน Field Day ปกติ 861 จุด และการจัดงาน 
Field Day ที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน 21 จุด  
  2. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
   2.1 Field Day ปกติ ด าเนินการจัดงานแล้ว 324 จุด และยังไม่ได้จัดงาน 537 จุด  
   2.2 Field Day ที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ด าเนินการจัด
งานแล้ว 12 จุด และยังไม่ได้จัดงาน 9 จุด 
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  3. เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเดือนเมษายน 2563 กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงยกเลิกการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  
ในจุดที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด จ านวน 546 จุด เพ่ือลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่จัดงาน field Day ปี 2563 
       ตารางที่ 1 แสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่จัดงาน field Day ปี 2563 
 

 
จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่จัดงานfield Day ปี 2563 
แบ่งตามชนิดสินค้าที่จัดงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขต จ านวน
จังหวัด 

จ านวน
อ าเภอ 

จ านวนอ าเภอ 
ที่จัดงาน Field day 

จ านวนอ าเภอที่ยกเลิก
การจัดงาน Field day 

1 9 78 37 41 
2 8 62 19 43 
3 9 73 39 34 
4 20 322 98 224 
5 14 151 65 86 
6 17 169 37 118 

รวม 77 882 336 546 

28%

14%

10%
18%

19%

1%
5%

5%

ข้าว (100)
พืชไร่ (49)
พืชผัก (34)
เกษตรผสมผสาน (63)
ไม้ผล (67)
ยางพารา (5)
ปาล์มน้ ามัน (18)
อื่นๆ (16)

แผนภูมิแสดงจ านวน ศพก.และชนิดสินค้าที่จัด field Day ปี 2563 
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การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ของผู้บริหารกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 12 จุด ดังนี้ 

1. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ มะพร้าว 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การเพาะพันธุ์มะพร้าว 
2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
3) การใช้ปุ๋ยในสวนมะพร้าวอย่างเหมาะสม 
4) การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน 
5) การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว 

2. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต าบลงิม 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3) การบริหารจัดการศัตรูพืช 
4) การพัฒนาเกษตรกรสู่อาชีพทางเลือก 

3. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ ข้าว 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) ศัตรูพืช การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
2) การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว 
3) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบหมักแห้งและหมักน้ า 
4) การจัดการศัตรูข้าว 
5) การแปรรูปผลผลิตข้าว 
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4. นายถิระศักดิ์  ทองศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจหรือออกแบบ) เป็นประธานเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ จิ้งหรีด 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การปลูกมันเพ่ือเป็นอาหารจิ้งหรีด 
2) การลดต้นทุนอาหารจิ้งหรีดโดยใช้ใบมันส าปะหลัง 
3) การเพ่ิมมูลค่าจิ้งหรีด 

5. นายชลธี  นุ่มหนู  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 เป็นประธานเปิดงาน  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศพก.
เครือข่าย แปลงใหญ่พริกไทยต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 สินค้าหลักท่ีจัดกิจกรรม คือ พริกไทย 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) วิทยาการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว 
2) การลดต้นทุนการผลิต 
3) การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

6. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดงาน 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองแก ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ ไร่นาสวนผสม 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การท าประมง 
2) การผลิตพืชและการจัดการศัตรูพืช 
3) การจัดการดินและปุ๋ย 
4) การจัดการด้านปศุสัตว์ 

7. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุบตรดิตถ์ 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ มะม่วงหิมพานต์ 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การลดต้นทุนการผลิตพืช 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ 



21 

 
3) เทคโนโลยีการใช้น้ าในพืชไร่ 
4) อาชีพทางเลือก เพ่ือเสริมสร้างรายได้ 

8. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย (แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยส าราญ-ห้วยเจริญ) บ้านห้วยส าราญ หมู่ ๙ 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองอุดรธานี  

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม ไม้ดอก 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การจัดการดินและปุ๋ย 
2) การอารักขาพืช 
3) เศรษฐกิจพอเพียง 
4) การจัดท าแปลงพันธุ์/การปฏิบัติแปลงเบญจมาศ 
5) การจัดท าการผลิตเพื่อจ าหน่าย และการท่องเที่ยว   

9. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เครือข่าย ศพก.ขยาย ต าบลน้ าดิบ และกลุ่ม
เกษตรกรล าไยแปลงใหญ่ ต าบลน้ าดิบ หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ ล าไย 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม 
2) ปุ๋ยสั่งตัด 
3) ผสมธาตุอาหารรองใช้เอง 
4) การตัดแต่งช่อผล 

10. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ ยางพารา 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การผลิตผักปลอดภัย (ผักกางมุ้ง) 
2) การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ฝรั่ง และมะละกอ) 
3) การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (แพะเนื้อ) 
4) การจัดการปุ๋ยยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) การจัดการสวนยางพาราอย่างประสิทธิภาพ 
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6) การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และการแปรรูปผลผลิตจากผึ้ง 

11 นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2562ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรการผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ มะม่วง  

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) เทคโนโลยีการผลิตมะม่วง 
- การเพาะพันธุ์ 
- การดูแลรักษา 
- การตัดแต่งกิ่ง 
- การให้ปุ๋ยและน้ า 

2) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่ง 
 - การเก็บเกี่ยวและคัดแยก 
 - การบรรจุและขนส่ง 

12. นางจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศพก.เครือข่ายบ้านโคกกรวด หมู่ 8  
ต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 สินค้าหลักที่จัดกิจกรรม คือ มันส าปะหลัง 

 เทคโนโลยี ดังนี้ 
1) การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 

1.1 การควบคุม/ป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันฯ 
1.2 การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรค/แมลง 

2) การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่สูง 
2.1 การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   2.2 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 
3) ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด 

   - การจัดท าแปลงมันฯสะอาด 
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การประเมินผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2563 
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. อ. หัว
หิน) หมู่ 2 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 ราย รายละเอียด มีดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน Field Day ร้อยละ 56.67 เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.33 เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุ
เฉลี่ย 49 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 เป็นการเข้าร่วมงานครั้งแรก ร้อยละ 20.00 เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 2  
และร้อยละ 6.67 เคยร่วมงานมามากกว่า 2 ครั้ง ในส่วนของการรับทราบข่าวการจัดงานผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 46.67 
ทราบข่าวการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐ รองลงมา ร้อยละ 30.00 ทราบจากผู้น าชุมชน ร้อยละ 13.33 ทราบ
จากเกษตรกรต้นแบบ และร้อยละ 10.00 ทราบจากญาติ/เพ่ือนบ้าน ส าหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงาน 
พบว่า ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 ต้องการเข้ามาหาความรู้เพ่ิมเติม รองลงมาร้อยละ 63.33 เข้าชม
นิทรรศการ ร้อยละ 20.00 ขอรับบริการ/ปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร ร้อยละ 16.67 มาชมและเลือกซื้อสินค้า และ
ร้อยละ 13.33 ต้องการรับของแจก 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ร้อยละ 93.33 เห็นว่าการเข้าร่วมงาน 
ท าให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น รองลงมาร้อยละ 40.00 ได้รับค าแนะน าในการแก้ปัญหาทาง
การเกษตร และร้อยละ 10.00 ได้รับปัจจัยการผลิตไปใช้ในการท าเกษตร ในขณะที่เรื่องที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความ
สนใจมากที่สุดร้อยละ 53.33 คือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ 30.00 การเลี้ยงเมลงเศรษฐกิจ (ชันโรงและ
จิ้งหรีด)ร้อยละ 26.67 การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 23.33 จักรกลการเกษตร ร้อยละ 20.00 ระบบน้ าในพ้ืนที่
เกษตร และร้อยละ 13.33 เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของเรื่องที่ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่าเป็นประโยชน์และจะน า
กลับไปปฏิบัติมากที่สุดร้อยละ 40.00 คือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง รองลงมาร้อยละ 30.00 การผลิตสารชีวภัณฑ์
เพ่ือป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 23.33 การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรงและจิ้งหรีด) นอกจากนี้ในเรื่อง
ของการให้ปุ๋ยผ่านทางการวางระบบน้ าในพ้ืนที่เกษตร และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรมีผู้ให้ความ
สนใจและจะน าไปปฏิบัติตามในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ รอยละ 10.00 ส่วนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติมีเพียงร้อยละ 6.67 

3. ความพึงพอใจในการจัดงาน Field Day พบว่า ผู้เข้าร่วมงานทุกรายมีความพึงพอใจต่อความ
เหมาะสมของสถานที่ รูปแบบการจัดงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระดับดี ส่วนความพึงพอใจต่อ
ระยะเวลาการจัดงานผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 73.33 พอใจในระดับดี รองลงมาร้อยละ 16.67 ควรปรับปรุง เนื่องจาก
ระยะเวลาการเข้าเรียนรู้ในแต่ละฐานน้อย และร้อยละ 10.00 พอใจระดับปานกลาง นอกจากนี้ในด้านเนื้อหาของ
นิทรรศการผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 96.30 พอใจในระดับดี และร้อยละ 3.70 ระดับปานกลาง ด้านสถานีความรู้ต่าง ๆ 
ผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 96.55 พอใจในระดับดี และร้อยละ 3.45 พอใจระดับปานกลาง และด้านวิทยากรให้ความรู้
ผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 96.55 พอใจในระดับดี และร้อยละ 3.45 พอใจระดับปานกลาง 
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5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร งบประมาณทั้งสิ้น 13,519,500 บาท 

5.1 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า  
เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพ่ือจะเข้า

เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 30 ราย/อ าเภอ เป็นการอบรมเพ่ือบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด เน้น
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้
ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมเกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง (ปรับลดจาก 3 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง เนื่องจากปรับ
ลดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19) ได้ส ารวจการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จ านวน 25,284 ราย จากจ านวน 26,843 ราย คิดเป็น 94.19% มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์/ปฏิบัติต่อ โดยวิชาที่มีการน าไปปฏิบัติต่อ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน การปรับปรุงดิน 
การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต เป็นต้น 

5.2 การพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 11,742 ราย ทั่วประเทศ ส านักงานเกษตร
จังหวัดด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 2 ครั้ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประธาน
ศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพ้ืนที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 
6. โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้

มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดท าโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสส าคัญนี้ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเศษ

วัสดุการเกษตร เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าจากเศษวัสดุการเกษตร ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาวิกฤตหมอก

ควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพ้ืนที่ของประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง คือ การเผา

ในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นการท าลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดม

สมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงควรสนับสนุนการน าเศษวัสดุ

การเกษตรมาท าประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า ทดแทนการเผา โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้น าที่มีความ

เข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนมี
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ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศใน

ชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวัสดุการเกษตรเหลือใช้ในไร่นา เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน 

การด าเนินโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด าเนินการในช่วงเดือน

เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่และชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมการหยุดเผา

ในพ้ืนที่เกษตรและการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือจ าหน่ายเป็นพลังงานชีวมวล และผู้รับ

ซื้อต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์

เครือข่ายทั่วประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างทางเลือกในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้

เกิดมูลค่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้

ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชน และจัดท าแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน ครั้งที่ 

2 เป็นเวทีการให้ความรู้ และด าเนินการตามแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 

2. การจัดท าฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เพ่ิมธาตุ

อาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริม สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ด าเนินการ ณ ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย 

882 แห่ง และ ศดปช. 882 แห่ง รวม 1,764 แห่ง มีปริมาณปุ๋ยที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 219,421 ตัน 

3. การจัดการเศษวัสดุการเกษตร โดยให้ชุมชนร่วมกันก าหนดกิจกรรมท่ีจะน าเศษวัสดุการเกษตร

ที่เหลือใช้มาท าประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมทางเลือก 6 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 การจัดท ากองปุ๋ยหมัก ด าเนินการ 4,087 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การไถกลบตอ

ซัง การผลิตปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

3.2 การผลิตเป็นอาหารสัตว์ ด าเนินการ 1,655 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การท าฟาง

อัดก้อน หมักพืชเพ่ือผลิตเป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ โค-กระบือ และสัตว์ปีก การท าแซนวิชปลาอาหารสัตว์น้ า  การท า

เปลือกกล้วยเป็นอาหารปลาดุก เป็นต้น 

3.3 วัสดุส าหรับท าการเกษตรอ่ืน ๆ ด าเนินการ 360 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ ท าวัสดุ

ส าหรับเพาะเห็ด ท าวัสดุปลูกพืช ใช้ฟางข้าวคลุมแปลงรักษาความชื้นในดิน เป็นต้น 

3.4 วัสดุส าหรับแปรรูป หัตถกรรม และอุตสาหกรรม ด าเนินการ 41 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ได้แก่ การท ากระดาษจากฟางข้าว การท ากระดาษจากใยสับปะรด การท ากระดาษจากซังข้าวโพด วัสดุโครงสร้าง

โต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุจักสานจากไม้ไผ่ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น 

3.5 ใช้เป็นพลังงานทางเลือก ด าเนินการ 54 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การท าเตาเผา

ถ่านไบโอชาร์ไร้ควัน ใช้เศษกิ่งไม้ท าฟืน และท าถ่านไม้ การผลิตถ่านอัดแท่ง การน าแกลบเป็นเชื้อเพลิงเตาชีวมวล 

เป็นต้น 
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3.6 เมนูทางเลือกอ่ืน ๆ ด าเนินการ 54 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ ผลิตจุลินทรีย์จาก

หน่อกล้วย/จุลินทรีย์ท้องถิ่น การท าหัวปุ๋ยเบญจคุณแบบก้อน การท าปุ๋ยน้ าหมัก เป็นต้น 

4. การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร มีปริมาณเศษวัสดุการเกษตรที่จ าหน่าย 

จ านวน 4,406 ตัน เป็นเงิน 1,671,860 บาท ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย เศษใบไม้ กากปาล์ม ซังข้าวโพด และปุ๋ยที่

ชุมชนร่วมกันผลิต เป็นต้น  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ เกษตรกรมีการเปลี่ยนทัศนคติ และปรับพฤติกรรม
โดยลดการเผาทางการเกษตร มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม การรักษาสภาพโครงสร้างดิน และเห็นถึงประโยชน์
ของเศษวัสดุการเกษตรมากขึ้น มีการน าความรู้ไปปรับใช้ เกิดความสามัคคีในชุมชน และต่อยอดกิจกรรมโครงการ
สู่แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล เมื่อเสร็จสิ้นการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563 มีกิจกรรมที่ชุมชน
ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การท าปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง ลดการเผาพ้ืนที่เกษตร การน าเศษวัสดุการเกษตรมา
ก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนจ าหน่ายเศษวัสดุการเกษตรแก่ผู้รับซื้อ 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=4632  
 
7. การจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทยก้าวไกล
ม่ันคง” โซนกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 

การจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ Exhibition Hall 9-10 ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดงานได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์การ
จัดงานเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบาย ส่งเสริมและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ด้านการส่งเสริมกา รเกษตร 
และการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสและรายได้ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดี
ในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเป็นองค์กร
หลักท่ีมุ่งม่ันในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้จัดนิทรรศการ โดยน าเสนอกระบวนการขับเคลื่อนงาน
ในพ้ืนที่ โดยใช้กลไกของ ศพก. เป็นหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงการ ด าเนินงาน
ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ศดปช. ศจช. 
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจ าลองแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของอ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 น าเสนอแนวคิด ภาพรวม การเพ่ิมประสิทธิภาพ กลไกการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ โดยใช้
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนอย่างแท้จริง 

http://alc.doae.go.th/?p=4632
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ส่วนที่ 2 แสดงเนื้อหากระบวนการขัยเคลื่อนงาน ตามบทบาทของแต่ละเครือข่ายพร้อมทั้งจ าลอง

กิจกรรมตามบทบาทของแต่ละเครือข่าย 
จุดที่ 1  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดแสดงบทบาท

ภารกิจของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอภูผาม่าน จั งหวัดขอนแก่น ด้วย
การจ าลองกิจกรรมเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ด้วยการเพาพกล้าและปลูกด้วยระยะชิด และมาตรฐานคุณภาพ
สินค้าเกษตร 

จุดที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จัดแสดงบทบาทภารกิจของศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) ด้วยการจ าลองกิจกรรมของศูนย์ศัตรูพืชชุมชนบ้านนาน้ าซ า อ าเภอภูผาม่าน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการดินปุ๋ยให้กับ ศพก. และชุมชนในพื้นที่ โดยการรวมกลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และศัตรูธรรมชาติไว้ใช้เองใน
กลุ่มและชุมชน เพ่ือป้องกันและก าจัดศัตรูพืชพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้าน
อารักขาพืชให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  

จุดที่ 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กิจกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ จัดแสดงบทบาทภารกิจของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่เป็นศูนย์เครือข่ายเฉพาะด้านดินและปุ๋ยของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้วยการจ าลองกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน บ้านนาน้ าซ า อ าเภอภูผาม่าน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยให้กับ ศพก. และชุมชนในพ้ืนที่ 
กิจกรรมประกอบด้วย การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกรใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ จัดท ากองปุ๋ยหมักจ าลอง  

จุดที่ 4 จ าลองแปลงเรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง  
ส่วนที่ 3 แสดงการต่อยอดสู่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมหลักด้าน

การเกษตรที่มีอยู่เดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ าลองพ้ืนที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ศพก. อ าเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และข้อมูลการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
หลักของอ าเภอภูผาม่าน โดยจัดท าแปลงดอกทานตะวัน และจุดถ่ายรูปให้ผู้เข้ามาชมงานถ่ายรูปได้ 

ส่วนที่ 4 พ้ืนที่จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนภูผาม่าน จัดแสดงและจ าหน่ายผักผลไม้สด 
สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าที่ระลึก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง GAP สมุนไพรผงส าเร็จรูป เสื้อตรุษไท (เสื้อสีดอกหมาก) เป็นต้น 
การประเมินผลการ งานเกษตรสรางชาติครั้งที่ 2 “Smart & Strong Together  
รวมพลังสงเสริมเกษตรกรไทย กาวไกลมั่นคง” 

จ านวนผู้เข้าชมงาน/เข้าร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 -30 สิงหาคม 2563 
มีจ านวนทั้งสิ้น 21,819 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน ผู้เข้าใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ผู้เข้าร่วมจัดงาน ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชมงาน/เข้าร่วมงานรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมงาน/เข้าร่วมงานมากท่ีสุด 
โดย 5 อันดับแรก คือ ได้แนวคิด ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ รองลงมาคือ ได้ซื้อสินค้า
และ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ได้ทานอาหารอร่อยและหลากหลายทั้ง 4 สามารถน าความรู้
ทางการเกษตรที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และน าไปต่อยอดได้ และ ได้เห็นสินค้าแปรรูปพืชผลทางการเกษตรใหม่ๆ 
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8. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายอยู่ทั่วโลก 

และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เล็งเห็นผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสังคม
ของประเทศซึ่งมีส่วนได้รับผลต่อการระบาดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรพิจารณาจัดท าโครงการที่มุ่งเน้นการ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพ่ือลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจส าคัญ รวมทั้ง
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพ่ือพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ
เป็นหลัก และ ครม. มีมติ เห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่สภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกรอบนโยบายด้านเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตร
แปลงใหญ่ เกษตรแม่นย าที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่ วมมือ
บริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนการวาง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานความปลอดภัย 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คือ แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร
ที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ 
กับเกษตรกรในชุมชน โดยด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
เกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหาร
จัดการ จนถึงการตลาด  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เป็นของชุมชน บริหาร
จัดการโดยเกษตรกรต้นแบบและชุมชนร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และ
เป็นกลไกส่งเสริมการเกษตร ในการบูรณาการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน 
ท าให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละศูนย์อาจมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ออกไป มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน ส าหรับวิธีการเรียนรู้เน้นหลักการเรียนรู้จากของจริงในฐานเรียนรู้
ต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบในลักษณะของ
เกษตรกรสอนเกษตรกร ซึ่ง ศพก. มีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) เกษตรกรต้นแบบ 2) แปลง
เรียนรู้ 3) หลักสูตรการเรียนรู้ และ 4) ฐานการเรียนรู้ รวมถึงประกอบอ่ืน ๆ ที่ท าให้ศูนย์มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
เช่น ศาลาเรียนรู้  โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลประจ าศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นต้น 
โดยปัจจุบันวิทยาการด้านการเกษตรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี นวัตกรรมมาถูกพัฒนาและน ามาใช้
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ด าเนินกิจกรรมการเกษตรมากขึ้น แต่ปัจจุบัน ศพก. ประสบปัญหาขาดองค์ความรู้วิทยาการเกษตรสมัยใหม่ และ
การลงทุนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต และถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังเกษตรกรอ่ืนๆ  

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย เพ่ือ ลดต้นทุน
การผลิตและสามารถเพ่ิมรายได้ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ
น าไปสู่การขยายผลแก่เกษตรกรอื่น ๆ ในวงกว้างต่อไป 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการถ่ายทอด

ความรู้ โดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน ศพก. 
ผลการด าเนินงาน 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ้ืนที่
ด าเนินการใน ศพก. 839 ศูนย์ 76 จังหวัด งบประมาณเสนอขอทั้งสิ้น จ านวน 391,581,963 บาท โดยเป็น
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามกิจกรรมที่จ าเป็น และงบประมาณดังกล่าวถึงเกษตรกรโดยตรง ไม่เกินศูนย์ละ 
500,000 บาท ส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเกษตร หรือครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น
และความต้องการของเกษตรกร ในการพัฒนาต่อยอดการเป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการทางการเกษตรของ 
ศพก. เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการเกษตรกับเกษตรกรในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรใน
ชุมชนมีการด าเนินงานในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้งนี้ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่
เกิดจากการด าเนินการโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาดังกล่าวเป็นของเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของ 
ศพก. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
9. การให้ความร่วมมือหน่วยงานภาคีในการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ ศพก. ดังนี้ 

9.1 โครงการ Q อาสา (มกอช.) 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดท าโครงการ Q อาสา 

ปีงบประมาณ 2563 โดยจัดการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
Q อาสาด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ให้แก่ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) และเครือข่าย และผู้น ากลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

วัตถุประสงค์ 
1) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และเกิดเครือข่ายในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในพ้ืนที่  
2) เพ่ือสร้างบุคลากรที่เป็นเสมือนตัวแทนของ มกอช. ในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ

ติดต่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่  
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3) เพ่ือสร้าง Q อาสาที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มีความสามารถใน

การตรวจประเมินเบื้องต้น และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยได้ประสานกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับสมัคร และน าเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั่ว
ประเทศเข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้แก่ประธานศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย และผู้น ากลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 9 เขต ก าหนดเป้าหมายเขตละ 100 คน รวม 900 คน โดยได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ให้แก่
ประธาน ศพก. และเครือข่าย และผู้น ากลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่      
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีความสนใจในการเป็น Q อาสา จ านวน 3 รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 15 - 17 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมล าพูนวิล อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ผู้เข้าอบรมเป็น ศพก. และเครือข่าย และผู้น ากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่จังหวัดล าพูน จ านวน 23 คน 

- รุ่นที่ 2/2563 วันที่ 20 - 22 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมเป็น ศพก. และเครือข่าย และผู้น ากลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่และ
ล าปาง จ านวน 27 คน 

- รุ่นที่ 3/2563 วันที่ 18 - 20 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้ เข้าอบรมเป็น ศพก. และเครือข่าย และผู้น ากลุ่ มเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน  

 
9.2 การเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการประสานจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านทาง
เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (http://alc.doae.go.th)  

 
9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ส าหรับ ศพก. ภายใต้โครงการธนาคาร      

โค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (กรมปศุสัตว์) 
กรมปศุสัตว์ประสานงานกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ในการประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ส าหรับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในปฏิบัติงานให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเพ่ือให้ ศพก. 

http://alc.doae.go.th/
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เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโค – กระบือในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการใน 77 จังหวัด จ านวน 882 
อ าเภอ และได้ประสานกรมส่งเสริมการเกษตรในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ ศพก. http://alc.doae.go.th/?p=5654  

 
10. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. 

 การจัดท ารายงาน และข้อมูล ศพก. ต่างๆ ส่งกองแผนงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
อ่ืนๆ เช่น 

- รายสัปดาห์ ส่งกองแผนงาน 
- รายเดือน รายงานผลตาม Action Plan ในระบบรายงาน ศพก. ของ ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 
- ข้อมูลผลการด าเนินงาน ศพก. และที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุ

กรรมาธิการฯ  
- รายงานตามแผนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- รายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
- รายงาน และข้อมูล ศพก. อ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานร้องขอ 

 สรุปจ านวนศูนย์เครือข่าย มีจ านวน 12,733 ศูนย์ ข้อมูล ณ 14 พ.ค. 63 
 การให้บริการของ ศพก. (882 ศูนย์) ข้อมูลการด าเนินงาน ปี 2563 ข้อมูล ณ 5 ตุลาคม 2563           

- อบรม/ดูงาน                        195,730 ราย 
- บริการข้อมูล ข่าวสาร/วิชาการ      17,216 ครั้ง 

    -  ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ      62,345 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alc.doae.go.th/?p=5654
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ส่วนที่ 2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย งบประมาณ 55,006,350 บาท ดังนี้ 

1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
1.1  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส าหรับเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช โดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การเป็นหมอพืชและการด าเนินงานคลินิกพืช ต่อเนื่องอีก 18 จังหวัด 
226 อ าเภอ ท าให้สามารถให้บริการวินิจฉัยศัตรูพืช และให้ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่แก่เกษตรกรได้ทั้งสิ้น 37 จังหวัด 456 อ าเภอ 9 ศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 502 คลินิก สามารถให้บริการ
เกษตรกรที่น าตัวอย่างพืชเข้ามารับบริการทั้งสิ้น 2,282 ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกกลุ่มพืช 

1.2  พัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิก 
1.2.1 สมาชิก ศจช. รวม 1,764 ศูนย์ รวมเกษตรกรจ านวน 52,920 ราย ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( IPM) โดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้คิด วิเคราะห์ และร่วมตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้เกษตรกรสามารถน า
วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้ 

1.2.2 สมาชิก ศจช.และเกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการท าแปลงเรียนรู้การจัดการ
ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ร่วมกัน ซึ่งด าเนินกิจกรรมตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส่งผลให้เกิดการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ทดลอง
ร่วมกันระหว่างสมาชิก ศจช. และเกษตรกรในชุมชนที่สนใจ ท าให้สามารถน าวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชไปปฏิบัติ
ในแปลงเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่การใช้วิธีเขตกรรม วิธี
ฟิสิกส์ วิธีกล การใช้สารชีวภัณฑ์ น้ าหมักชีวภาพ สารสกัดจากพืช ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ทดแทนหรือควบคู่
ไปกับการใช้สารเคมี เป็นต้น ซึ่งจากผลการด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้ในแปลงพืชเศรษฐกิจหลัก โดย
เปรียบเทียบผลกับแปลงที่เกษตรกรปฏิบัติด้วยวิธีเดิม สามารถสรุปผลจากแปลงเรียนรู้ใน 4 ชนิดพืชได้ ดังนี้  

1) ข้าว สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 33.26  
2) ไม้ผล สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 14.27  
3) พืชไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 25  
4) พืชผัก สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 16.28 

จากผลการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิก ศจช. และเกษตรกรในชุมชน พบว่า 
เกิดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกษตรกรเห็นผลเชิงประจักษ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง น ามาสู่
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และเป็นการ
เผยแพร่วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ให้เป็นที่ยอมรับแก่เกษตรกรในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

1.3  ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืช 
1.3.1 สนับสนุนการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาครายงานข้อมูลการ

ระบาดของศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 13 ชนิด และแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 3,092 
แปลง และได้น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการควบคุมการระบาด และจัดเป็นเก็บเป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์
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การระบาดศัตรูพืช มีการเผยแพร่ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 4,221 ข่าว ทางเว็บไซต์ 
Facebook Line  

1.3.2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ สามารถผลิตหัวเชื้อและพ่อ แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติไม่น้อยกว่า 10 ชนิด สนับสนุน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน 77 จังหวัด 

1.3.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จ านวน 1,764 ศูนย์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์
ไว้ใช้เอง ดังนี้ 

 1) ชีวภัณฑ์  ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม รวม 
735,642 กิโลกรัม น าไปใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่การเกษตร ไม่น้อยกว่า 1.48 ล้านไร่ 

 2) แมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนบราคอน แตนเบียนแมลงด าหนาม แตนเบียน
ไข่ทริโคแกรมม่า แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต รวม 216 ล้านตัว น าไปใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่
การเกษตร ไม่น้อยกว่า 72,523 ไร่ 

1.3.4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ สนับสนุนปัจจัยควบคุม
ศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 
12,000 ไร่ 

1.4  การพัฒนาเพื่อขยายผลแต่ต่อยอดการด าเนิน  
1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศจช. และพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับสถานการณ์ของศัตรูพืชในปัจจุบัน  
1.4.2 ส่งเสริมให้สมาชิก ศจช. เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชน ในการท าการเกษตรแบบปลอดภัย

โดยการใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน และพัฒนาเป็นแหล่งบริการหรือจุดจ าหน่ายชีวภัณฑ์ของชุมชน 
1.4.3 สนับสนุนและโน้มน้าวให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เข้าร่วมเป็นสมาชิก ศจช. 
1.4.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่

การเกษตรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืช (ศัตรูพืชอุบัติใหม่ และระบาดซ้ า)  
1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก ศจช. ตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการรับมือกับศัตรูพืชอุบัติ

ใหม่ได้อย่างทันท่วงท ี
1.4.6 สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา และบริการด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแก่

ชุมชน โดยการพัฒนาสมาชิก ศจช.ให้เป็นหมอพืชระดับชุมชนได้  
 
2. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

2.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 986 คน ส าหรับเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงานด้านการจัดการดินปุ๋ย 
2.2 พัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
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เกษตรกรจ านวน 17,640 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุน

การผลิต ท าให้เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่องดิน และการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต สามารถน าไปปฏิบัติได้ และลด
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคม ี

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการดินปุ๋ย 882 ศูนย์  
2.4 ผลส าเร็จของการพัฒนา  

2.4.1 ศดปช. ระดับ A+ และ A รวม 565 ศูนย์ และมีการขยายการด าเนินงาน ศดปช. โดยจัดตั้ง
เป็น ศดปช.เครือข่าย จ านวน 17 ศูนย ์

2.4.2 ศดปช. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรสมาชิกหลักและสมาชิกเพ่ิมเติม จ านวน 
27,352 ราย 

2.4.3 มีการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยสั่ง
ตัด และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ในพ้ืนที่รวม 243,304.5 ไร่ 

2.4.4 ขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดไปสู่ ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรทั่วไป 
34,342 ราย 

2.5 แนวทางการพัฒนาต่อไป  
2.5.1 พัฒนา ศดปช. ที่มีศักยภาพให้สามารถด าเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ใน

ชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองให้แก่เกษตรกร 
2.5.2 พัฒนา ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด ให้เป็นศูนย์เครือข่ายในการถ่ายทอด

ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย และขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป 

2.5.3 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก ศดปช. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) และเกษตรกรทั่วไป  

2.5.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) และสนับสนุนให้
เกษตรกรรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ ศดปช. เช่น เป็นสมาชิกหรือกรรมการ ศดปช.  
 
 

 

********************************** 
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1. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  

 

 

 

 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

อ าเภอปราณบุรี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับและพาชมการถ่ายทอดความรู้ 

ด้านการพัฒนามะพร้าว และชมนิทรรศการสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer และเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ เทศบาลต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ เทศบาลต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้น า

เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาถ่ายทอดให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ภายในงานยังมีนิทรรศการ

ความรู้และบริการด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอละง ูจังหวัดสตูล 

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอ

ละงู จังหวัดสตูล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของพ่ีน้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตข้าว ปี 2563 โดยสนับสนุนให้

เกษตรกรมีองค์ความรู้เพ่ือวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้

เกษตรกร  
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ ศนูย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแกน่ 

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

อ าเภอน้ าพอง โดยมี ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและพาชมสถานีเรียนรู้ โดยน าเสนอเทคโนโลยี

การลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยใช้ใบมันส าปะหลังร่วมกับอาหารส าเร็จรูป การเพ่ิมมูลค่าของมูลจิ้งหรีด จ านวน 3 สถานี

เรียนรู้ และยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ  
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่พริกไทย อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
 เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายแปลง
ใหญ่พริกไทย อ าเภอแก่งหางแมว การจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่พริกไทย อ าเภอแก่งหางแมว  
ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการจัดงาน คือ สถานีเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตพริกไทย ครอบคลุมทั้งด้าน การผลิต การแปร
รูป การรับรองคุณภาพ และการจ าหน่าย นอกจากนี้มีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดจันทบุรี 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563   

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองแก ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม    

(ส.ป.ก.)เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองแก ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังวัดชัยภูมิ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

นิทรรศการด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

เอกชน การจัดเวที การบริการด้านการเกษตรและการจัดสถานีเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563   

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการน าเสนอเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิม

พานต์ เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และมีกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/Young Smart Famer โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีเกษตรกรในพ้ืนที่มาร่วมงาน ไม่

น้อยกว่า 500 คน  
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563   

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย  

(แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยส าราญ – ห้วยเจริญ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกและสร้าง

ความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเน้นให้เกษตรกรเรียนรู้จากของจริง สามารถน าไปปฏิบัติให้ทันและ

เหมาะสมกับฤดูกาลเพาะปลูก กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย สถานีเรียนรู้จ านวน 5 สถานี พร้อมด้วยการ

ให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการและภาคเอกชน การจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เกษตรแปลงใหญ่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563   

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ต าบลน้ าดิบ 

และกลุ่มเกษตรกรล าไยแปลงใหญ่ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

การเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ต าบลน้ าดิบและกลุ่มเกษตรกรล าไยแปลงใหญ่ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน              

มีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตล าไย และน าเสนอองค์ความรู้ด ้านการเกษตรละการ

ให้บริการด้านการเกษตร จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของ สถาบันเกษตรกร  
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

      วันที่ 23 ก.พ.2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 63 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการ

ผลิต สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ กิจกรรมหลัก:การถ่ายทอดความรู้จ านวน 6 สถานี 

กิจกรรมการให้บริการทางการเกษตร นิทรรศการความรู้ การแสดงและจ าหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 

และYSF 
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งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563  

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

       วันที่ 12 มี.ค.2563 นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 63 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) การผลิตมะม่วงนอกฤดู บ้านมาบเหียง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายในการ

น าเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง การให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/ Young Smart Farmer  
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2. งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 “Smart & Strong Together” รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทยก้าวไกลม่ันคง” 

โซนกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 
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3. โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

3.1 การประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ และการติดป้ายไวนิล 
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3.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
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3.3 การจัดท าฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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3.4 การจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
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