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หลกัการและเหตุผล 
  จากนโยบายของรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร โดย
เนน้ใหม้ีศูนยเ์รียนรู้ดา้นการเกษตรในชุมชน เพ่ือใหเ้ป็นจุดถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตรของชุมชน และ
เป็นท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการดา้นการเกษตร ประกอบกับในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์  
สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเร่ืองต้นทุนการผลิตค่อนขา้งสูง ปัญหาโรค 
แมลง ความปลอดภยัของอาหาร และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณนอ้ย และมี
คุณภาพต ่า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกบัปัญหาการขาดทุน เกิดหน้ีสิน และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)ข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเกษตรของชุมชนส าหรับ

แกไ้ขจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นการเกษตรของชุมชนได ้และเป็น

เคร่ืองมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเนน้การเรียนรู้จากเกษตรกรตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตน้ทุนการผลิต การพฒันา

คุณภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดนใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั

เกษตรกรตน้แบบ ในลกัษณะเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีมาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 

และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ท่ีมีการใชปั้จจยัการผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม 

และน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจาก ศพก.ไปประยุกต์ใชเ้พ่ือลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของ

ผลผลิต ผลิตสินคา้ท่ีค  านึงถึงสภาพแวดลอ้ม และมีระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน รวมทั้งยงั

เป็นจุดท่ีใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารและบริการดา้นการเกษตรต่างๆ กบัเกษตรกร อีกทั้งยงัใชเ้ป็นจุดนัดพบ

ในการพบปะพูดคุยของเจา้หนา้ท่ีกบัเกษตรกร และเกษตรกรกบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง 

  ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายส าคัญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีตอ้งมีการบูรณาการขบัเคล่ือนการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให ้ศพก. เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร

จดัการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการใหบ้ริการทางการเกษตร เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในพ้ืนท่ี และ

ส าคญัคือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาการ

เกษตรในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 



 
 

 
 

 วตัถุประสงค์ 

  1. เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่

เกษตรกร รวมทั้งการใหบ้ริการทางการเกษตร การอนุรักษเ์ชิงการท่องเท่ียวและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใน

พ้ืนท่ี 

  2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาและ

พฒันาการเกษตรในพ้ืนท่ี 

สถานการณ์ด้านการเกษตร 

  อ าเภอไทรงาม จังวดัก  าแพงเพชร เป็นอ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีชุดดินเหมาะสมในการเพาะปลูก ท า

การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงพืชท่ีเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ี อ  าเภอไทรงาม แบ่งเป็นพืชหลกั 2 ชนิด 

ประกอบดว้ย ขา้ว ออ้ยโรงงาน   อ  าเภอไทรงาม มีดว้ยกนั 7 ต าบล พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปลูกขา้วเป็นหลกั ท า

เฉล่ียปีละ3 คร้ัง ท าใหผ้ลผลิตบางพ้ืนท่ีไม่มีคุณภาพ ตน้ทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตดา้นการเกษตรตกต ่า 

อ  าเภอไทรงาม จึงสนับสนุนเกษตรกรลดพ้ืนท่ีการท านาปรัง หันมาปลูกพืชทดแทน หรือปลูกพืช

หลากหลายตามนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรหลงัฤดูการเก็บเก่ียว 

เกษตรกรต้นแบบ 

  นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ เกิดวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2508 ปัจจุบนัอาย ุ55 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 329  หมู่ท่ี 

8 บา้นศรีวิไล   ต  าบลมหาชยั   อ  าเภอไทรงาม  จงัหวดัก  าแพงเพชร จบการศึกษา ปวส. สาขา ช่างโลหะ   

จาก วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี อ  าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 

    ดา้นครอบครัว สมรสกบันางปราณี บุญฤทธ์ิ มีบุตร-ธิดา จ  านวน 2 คน 

แรงบันดาลใจในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 

  นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ เป็นเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพท านา ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์มีพ้ืนท่ีในการ
ประกอบอาชีพ จ  านวน  28 ไร่ โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  มา
ประยกุตใ์ชใ้นครอบครัว และชุมชน ดว้ยเป็นคนท่ีมีจิตอาสา และไฝ่รู้ จึงมีความมุ่งมัน่ พฒันาตนเอง เขา้
รับการอบรม การศึกษาดูงานจากสถานท่ีต่างๆ ก่อเกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดทกัษะในด้านการประกอบ
อาชีพจนถึงปัจจุบัน ประกอบกบัการท่ีเป็นผูน้  าชุมชนท าให้ นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ ได้น าความรู้จาก
สถานท่ีต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชุมชนโดยการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ไทรงาม ร่วมกบัชุมชนไดม้ีโครงการ MRCF มาลงในพ้ืนท่ีเน่ืองจาก ท่ีตั้งของศูนย ์ศพก. ในปัจจุบนัเป็น
พ้ืนท่ีรับน ้ าจากชลประทานท านาได้ปีละ3 คร้ัง ผลผลิตเฉล่ีย 850 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตสูง 
เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ใชแ้ต่สารเคมี ปุ๋ยเคมี ดงันั้นจึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะท าเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร แลว้ไดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึน สามารถลดตน้ทุนการผลิตต่อไร่ให้น้อยลง จึงไดม้ี
การร่วมมือกบัหลายหน่วยงาน เพื่อท่ีจะพฒันาเกษตรกรใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงในปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวน้ี 



 
 

 
 

ผลการผลิตทางการเกษตร 900 กก/ ไร่ ตน้ทุน 2,872 บาทต่อไร่ ปี 2559 ไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นศูนยใ์หเ้กษตรกรไดเ้ขา้มาอบรมเรียนรู้ ดา้นการ
ผลิตสินคา้การเกษตร 
แปลงเรียนรู้ 
  แปลงของเกษตรกรต้นแบบ นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ ท่ีอยู่ภายในศูนยเ์รียนรู้สถานท่ีมีความ
เหมาะสม มีความพร้อมสามารถใช้เป็นแหล่ง สาธิตให้เกษตรกร ท่ีเขา้มาศึกษาดูงานได้โดย เกษตรกร
ตน้แบบยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชปลอดภัย ในการให้ผูศ้ึกษาดูงานสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงในแต่ละต าบลของอ าเภอไทรงาม ก็จะมีศูนยเ์ครือข่ายอยู่
ทุกต าบล 
หลักสูตรการเรียนรู้ 

 หลกัสูตรหลกั 

 1. การจดัการดินปุ๋ย   

 2. การผลิตปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัชีวภาพ   

 3. การป้องกนัก  าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

 5. การลดตน้ทุนการผลิตพืช 

 6. การปฏิบติัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP พืช) 

 7. การใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร 

   หลกัสูตรภาคบังคบั 

 1. ทฤษฏีใหม่  

 2. เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. การจดัท าบญัชีฟาร์ม 

 หลกัสูตรเสริม 

 1. การตลาด 

 2. การสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม 

  3. การจดัการน ้ าอยา่งรู้คุณค่า 

  ฐานการเรียนรู้   

  ฐานการเรียนรู้ที่ 1 :เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นการน าแนวคิดท่ีจะเปล่ียนรูปแบบท าการเกษตรโดย

 ยดึหลกั และนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นน าความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นครัวเรือน และใน

 ชีวิตประจ าวนัของตนเองก่อน 



 
 

 
 

  ฐานการเรียนรู้ที่2 :การลดต้นทุนการผลติข้าว เนน้การใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นหลกั โดยการท าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ/ ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า และการวิเคราะห์ดิน ร่วมไปถึงการใช้ปุ๋ยถูกชนิด  ถูกอ ัตรา  ถูก เวลา โดยเน้น
การใชปุ๋้ยตามค่าการวเิคราะห์ดิน ไดแ้ก่ การส่งดินตรวจหาผลการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  
  ฐานการเรียนรู้ที่ 3 :การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีโดยการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่าและ
 เช้ือราบิวร์เวอเรียทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศตัรูพืช  

 ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 :การปรับปรุงบ ารุงดินเป็นการเรียนรู้ในการน าดินในแปลงนาและไร่ของ
เกษตรกรมาท าการวิเคราะห์หาธาตุอาหารของพืช 

 การก าหนดแผนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
  ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(ศพก.) อ  าเภอไทรงาม จะด าเนินการจดัท า

แผนการถ่ายทอดความรู้และการบริการเกษตรกร โดยมีศูนยเ์ครือข่ายจ านวน 10 ศูนย ์เพื่อเป็นศูนยก์ลางใน

การบริการและถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตร 

การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ศพก. 

 1. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้ ฯ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง    

 2. จดัใหม้ีคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายทุกศูนย ์

 3.  พิจารณาจดัท าแผนขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานของศูนยฯ์ จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  

เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรอ าเภอไทรงาม  

จ านวน 10 ศูนย์ฯ  ดังนี ้

 ต าบลมหาชยั 

 * ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการประมง 

 * ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการแปรรูปผลิตผลดา้นการเกษตร 

ต าบลไทรงาม  

 * ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นขา้ว/ศูนยข์า้วชุมชน 

 * ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการแปรรูปผลิตผลดา้นการเกษตร 

 

ต าบลหนองไมก้อง 

  * ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน  

 ต าบลหนองแม่แตง 

 * ศูนยเ์รียนรู้ดา้นพืชไร่ 

 



 
 

 
 

 ต าบลพานทอง 

 * ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นขา้ว/ศูนยข์า้วชุมชน 

 * ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน(ศจช.)  

ต าบลหนองทอง 

  * ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นขา้ว/ศูนยข์า้วชุมชน 

 ต าบลหนองคลา้ 

 * ศูนยเ์รียนรู้ดา้นผลไม ้

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

  โดยการประชาสมัพนัธผ์า่นศูนยเ์ครือข่ายของอ าเภอและอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น 

 การให้บริการ/กจิกรรม 

 มีกิจกรรมในการใหบ้ริการดา้นการเกษตร การปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของ

 ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิตข้าวการใช้เทคโนโลยีในการผลิต การ

 ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 ได้รับการสนบัสนุน 

  -  เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตและประโยชน์ของการไม่เผาฟาง กลุ่มขา้วแปลงใหญ่  

 บา้นศรีวิไลต าบลมหาชยั อ  าเภอไทรงาม จงัหวดัก  าแพงเพชร จึงไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการ  

 ผลิตดา้นเคร่ืองจกัรกลเพื่อใชใ้นการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต เช่น 

  1. เคร่ืองอดัฟาง    จ านวน 1 ชุด 

  2. ผานระเบิดดินดาน/ผานพรวนดิน จ านวน 1 ชุด 

  3. เคร่ืองหว่านปุ๋ย   จ านวน 1 ชุด 

  : งบพฒันาจงัหวดัก าแพงเพชร 

 * ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจดัการ 

การบูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้องในพ้ืนที่ 

  การขบัเคล่ือนศูนยเ์รียนรู้การผลิตสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีอ  าเภอไทรงาม  ในการถ่ายทอดความรู้ใน

การบริการงานดา้นการเกษตร จะประสานงานกบัหน่วยงานภาคีร่วมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน

การด าเนินการงานดา้นการเกษตร 

 ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

  การด าเนินงาน ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอไทรงาม จะ

 ขบัเคล่ือนงานดา้นเกษตรและเป็นแหล่งบริการในการให้ความรู้โดยไดรั้บการประสานจากหน่วยงาน

 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาท างานร่วมกัน  ทั้ งในการสนับสนุนวิชาการและสนับสนุน

 งบประมาณ  ซ่ึงทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ท าให้การด าเนินงานของ ศพก. ประสบ

 ความส าเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรตน้แบบ มีความรู้ ความสามารถ เป็นผูเ้สียสละ มีจิตอาสาในการเป็น

 วิทยากร และด าเนินงานใหชุ้มชนมีแหล่งความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

  
 



 
 

 
 

 ปัญหา/อุปสรรค 
  1. งบประมาณสนบัสนุนศูนยฯ์ไม่เพียงพอ 

 2. ขาดงบประมาณสนบัสนุนเก่ียวกบัส่ิงอ  านวยความสะดวกใหผู้ม้าใชบ้ริการ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี  
 เคร่ืองเสียง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 

 3. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนไม่สามารถปรับปรุง ต่อเติม โครงสร้างพ้ืนฐานได้
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตน้แบบและคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น
การเกษตร และมีสิทธิพิเศษดา้นการเกษตร และดา้นอ่ืนๆเท่าท่ีควรจะได  ้
2. ควรมีการสนบัสนุนงบประมาณในการซ้ือครุภณัฑ ์เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองเสียง พดัลม เพ่ือใช ้

 ในศูนยฯ์ซ่ึงมีความจ าเป็นในการบริการงานดา้นการเกษตร 
 
ผู้ด าเนินการ 

  นายบุญช่วย เข็มคง เกษตรอ าเภอไทรงาม 
  โทรศพัท ์: 083-9621716 
  นายสิทธิพงษ ์กองพนัธ ์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ 
  โทรศพัท ์:  086-2004544 
  นางนิตยา  เจนจบ  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ 
  โทรศพัท ์:  089-5564425 
  นางสุพรรณิกา  อยูค่รอบ  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบติัการ 
  โทรศพัท ์:  096-3744692 
  นายปวิช  จงธีรโรจน์   นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบติัการ 
  โทรศพัท ์:  096-3744692 
  ส านกังานเกษตรอ าเภอไทรงาม 
  วนัท่ีถอดองคค์วามรู้ 9 ธนัวาคม 2563 
 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ฐานการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 การวเิคราะห์ดิน และ การใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

การวเิคราะห์กลุ่ม และ การน าเสนอบทเรียน 

 

 



 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตขา้วในแปลงก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 

บา้นศรีวิไล  ต าบลมหาชยั  อ  าเภอไทรงาม  จงัหวดัก  าแพงเพชร 

กิจกรรม เทคโนโลยีการผลิต ตน้ทุนการ
ผลิต 

(บาท/ไร่) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/

ไร่) 

ตน้ทุนการ
ผลิต 

(บาท/ตนั) 
ก่อนเขา้ร่วม
โครงการ 

1,000 
ไร่ 

1.การเตรียมดิน 
- เผาฟาง 
2. การปลูกขา้ว 
- ใชเ้มลด็พนัธ์ุไร่ละ 35 
กก. 
3. การใชปุ๋้ย 
- ใชปุ๋้ยตามค าบอกกล่าว 
4.การใชส้ารเคมี 
- ไม่มีการตรวจแปลงนา
ก่อน  
5.การเก็บเก่ียว 
- เก็บเก่ียวขา้วยงัไม่แก่
เตม็ท่ี 

3,800 800 4,750 

หลงัเขา้ร่วม
โครงการ 

1,000 
ไร่ 

1.การเตรียมดิน 
- ไม่เผาฟาง 
2. การใชน้ ้า 
- เปียกสลบัแหง้แกลง้ขา้ว 
3. การปลูกขา้ว 
- ใชเ้มลด็พนัธ์ุไร่ละ 25 
กก. 
4. การใชปุ๋้ย 
- ใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
- ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
5.การใชส้ารเคมี 
- ตรวจแปลงนาก่อนใช้
สารเคมี 
6.การเก็บเก่ียว 
- เก็บเก่ียวระยะพลบัพลึง 
 

2,880 850 
 

3,388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

การลดตน้ทุน  โดยการส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มผลิตปัจจยัสนบัสนุนการผลิตขา้ว 

    ส่งเสริมการจดัท าแปลงผลิตเมลด็พนัธุ ์

    1) ส่งเสริมการผลิตเมลด็พนัธุ ์

ช่ือกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ 

ช่วงเวลาท่ี
ด าเนินการ(ฤดูนา
ปี/ฤดูนาปรัง) 

ชนิดพนัธุ์
ขา้วท่ีปลูก
ในแปลง
พนัธุ ์

จ านวน
ผูจ้ดัท าแปลง
พนัธุ(์ราย) 

พ้ืนท่ี
แปลง
พนัธุ ์
(ไร่) 

ผลผลิตท่ี
เป็นเมลด็
พนัธุ(์กก.) 

กลุ่มขา้วแปลงใหญ่
บา้นศรีวิไล 

ฤดูนาปี กข.49 60 120 102,000 
ฤดูนาปรัง กข.49 60 200 170,000 
     

  

2) ส่งเสริมการผลิตขา้วคุณภาพดี 
ช่ือกลุ่มนา
แปลงใหญ่ 

พื้นท่ีและขอ้มูล
เกษตรกร 

เทคโนโลยกีารลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว 

ตน้ทุนการผลิต ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายไดสุ้ทธิ 
บาท/ไร่ บาท/

ตนั 
บาท/
ไร่ 

บาท/
ตนั 

กลุ่มขา้วแปลง
ใหญ่บา้นศรี

วิไล 

-จ านวน
เกษตรกร 60
ราย 
-พื้นท่ี 1,000 ไร่ 
-ปลูกขา้วพนัธ์ุ 
กข.49 , กข.41 , 
พล.2 
-น ้า 
1)ชลประทาน 
2)บ่อบาดาล 
3)น ้าฝน 
4)นาปี 
5)นาปรัง 

1.การเตรียมดิน 
- ไม่เผาฟาง 

2,880 3,388 850 5,440 6,400 

2. การใชน้ ้า 
- เปียกสลบัแหง้
แกลง้ขา้ว 
3. การปลูกขา้ว 
- ใชเ้มลด็พนัธ์ุไร่ละ 
25 กก. 
4. การใชปุ้๋ ย 
- ใชปุ้๋ ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน 
- ผสมปุ๋ ยใชเ้อง 
5.การใชส้ารเคมี 
- ตรวจแปลงนา
ก่อนใชส้ารเคมี 
6.การเกบ็เกี่ยว 
- เกบ็เกี่ยวระยะ
พลบัพลึง 

 

 



 
 

 
 

การเพิม่ผลผลติ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 2.1 การจัดท าแปลงเรียนรู้ 

ช่ือกลุ่มแปลงใหญ่ ช่วงเวลาที่
ด  าเนินการ 

(ฤดูนาปี/นาปรัง) 

ประเดน็ในการจดัท าแปลง จ านวนชาวนาที่มาเรียนรู้
(คน) 

กลุ่มขา้วแปลงใหญ่บา้นศรี
วิไล 

ฤดูนาปี - การลดตน้ทุนการผลิต 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
- การบริหารจดัการ และ 
การตลาด 

60 

 

เป้าหมายในการพฒันา 5 ดา้น 
ประเด็นพฒันา เป้าหมายการพฒันา 

1. ลดตน้ทุนการผลิต  - ลดตน้ทุนการผลิต ร้อยละ 20 
2. เพ่ิมผลผลิต  - เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 20 
3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิต - แปรรูปเป็นขา้วสารจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4. การบริหารจดัการ - การบริหารจดัการ ปัจจยัการผลิตและการวาง

แผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัการตลาด 
5. การตลาด - การเจรจาตกลงซ้ือขายผลผลิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ  
นายสมมาตร  บุญฤทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 

อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร 
 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตร 

อ าเภอไทรงาม จงัวดัก  าแพงเพชร เป็นอ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีชุดดินเหมาะสมในการเพาะปลูก ท าการเกษตรเป็น

ส่วนใหญ่ ซ่ึงพืชท่ีเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ี อ  าเภอไทรงาม แบ่งเป็นพืชหลกั 2 ชนิด ประกอบดว้ย ขา้ว ออ้ยโรงงาน   

อ  าเภอไทรงาม มีดว้ยกนั 7 ต าบล พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปลูกขา้วเป็นหลกั ท าเฉล่ียปีละ3 คร้ัง ท าใหผ้ลผลิตบางพ้ืนท่ีไม่มี

คุณภาพ ตน้ทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตดา้นการเกษตรตกต ่า อ  าเภอไทรงาม จึงสนับสนุนเกษตรกรลดพ้ืนท่ีการ

ท านาปรัง หนัมาปลูกพืชทดแทน หรือปลูกพืชหลากหลายตามนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร

หลงัฤดูการเก็บเก่ียว 

ประวตัขิองเกษตรกรต้นแบบ 

 นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ เกิดวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2508 ปัจจุบนัอาย ุ55 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 329  หมู่ท่ี 8 บา้น

ศรีวิไล   ต าบลมหาชยั   อ  าเภอไทรงาม  จงัหวดัก  าแพงเพชร จบการศกึษา ปวส. สาขา ช่างโลหะ  จาก 

วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี อ  าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 

   ดา้นครอบครัว สมรสกบันางปราณี บุญฤทธ์ิ มีบุตร-ธิดา จ  านวน 2 คน 

แรงบันดาลใจในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 

นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ เป็นเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพท านา ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์มีพ้ืนท่ีในการประกอบ
อาชีพ จ านวน  28 ไร่ โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  มาประยุกต์ใชใ้นครอบครัว 
และชุมชน ดว้ยเป็นคนท่ีมีจิตอาสา และไฝ่รู้ จึงมีความมุ่งมัน่ พฒันาตนเอง เขา้รับการอบรม การศึกษาดูงานจาก
สถานท่ีต่างๆ ก่อเกิดการเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดทกัษะในดา้นการประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบนั ประกอบกบัการท่ีเป็น
ผูน้  าชุมชนท าให ้นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ ไดน้ าความรู้จากสถานท่ีต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชุมชนโดยการขบัเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรงาม ร่วมกับชุมชนไดม้ีโครงการ MRCF มาลงในพ้ืนท่ี
เน่ืองจาก ท่ีตั้งของศูนย ์ศพก. ในปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีรับน ้ าจากชลประทานท านาไดปี้ละ3 คร้ัง ผลผลิตเฉล่ีย 850 
กิโลกรัมต่อไร่ ตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ใชแ้ต่สารเคมี ปุ๋ยเคมี ดงันั้นจึงเกิดแรงจูงใจ
ท่ีจะท าเกษตรกรในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพดา้นการเกษตร แลว้ไดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึน สามารถลดตน้ทุนการผลิตต่อไร่
ใหน้อ้ยลง จึงไดม้ีการร่วมมือกบัหลายหน่วยงาน เพื่อท่ีจะพฒันาเกษตรกรใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงในปัจจุบนัพ้ืนท่ี
ดงักล่าวน้ี ผลการผลิตทางการเกษตร 900 กก/ ไร่ ตน้ทุน 2,872 บาทต่อไร่ ปี 2559 ไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นศูนยใ์หเ้กษตรกรไดเ้ขา้มาอบรมเรียนรู้ ดา้นการผลิต
สินคา้การเกษตร 
 



 
 

 
 

1. แปลงเรียนรู้ 
แปลงของเกษตรกรตน้แบบ นายสมมาตร บุญฤทธ์ิ ท่ีอยู่ภายในศูนยเ์รียนรู้สถานท่ีมีความเหมาะสม มี

ความพร้อมสามารถใชเ้ป็นแหล่ง สาธิตใหเ้กษตรกร ท่ีเขา้มาศึกษาดูงานไดโ้ดย เกษตรกรตน้แบบยึดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการใหผู้ศ้ึกษาดูงานสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงในแต่ละ
ต าบลของอ าเภอไทรงาม ก็จะมีศูนยเ์ครือข่ายอยูทุ่กต าบล 
2. หลกัสูตรการเรียนรู้ 

หลกัสูตรหลกั 

1. การจดัการดินปุ๋ย 

2. การผลิตปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัชีวภาพ   

3.การป้องกนัก  าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

4.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

5.การลดตน้ทุนการผลิตพืช 

6.การปฏิบติัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP พืช) 

7.การใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร 

  หลกัสูตรภาคบังคบั 

1. ทฤษฏีใหม่  

2. เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การจดัท าบญัชีฟาร์ม 

หลกัสูตรเสริม 

1. การตลาด 

2. การสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม 

 3. การจดัการน ้ าอยา่งรู้คุณค่า 

3. ฐานการเรียนรู้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 :เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นการน าแนวคิดท่ีจะเปล่ียนรูปแบบท าการเกษตร โดย  
ยดึหลกัและนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นน าความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นครัวเรือน และในชีวิตประจ าวนั
ของตนเองก่อน 

ฐานการเรียนรู้ที่2 :การลดต้นทุนการผลติข้าว เนน้การใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นหลกั โดยการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ/ 
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า และการวิเคราะห์ดิน ร่วมไปถึงการใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเนน้การใชปุ๋้ยตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน ไดแ้ก่ การส่งดินตรวจหาผลการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  



 
 

 
 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 :การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมโีดยการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่าและเช้ือราบิวร์
เวอเรีย ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศตัรูพืช  
 ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 :การปรับปรุงบ ารุงดินเป็นการเรียนรู้ในการน าดินในแปลงนาและไร่ของเกษตรกรมา
ท าการวิเคราะห์หาธาตุอาหารของพืช 
 การก าหนดแผนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

 ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(ศพก.) อ  าเภอไทรงาม จะด าเนินการจดัท า

 แผนการถ่ายทอดความรู้และการบริการเกษตรกร โดยมีศูนยเ์ครือข่ายจ านวน 10 ศูนย ์เพื่อเป็นศูนยก์ลาง

 ในการบริการและถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตร 

การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ศพก. 

1. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้ ฯ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง    

2. จดัใหม้ีคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่ายทุกศูนย ์

 3.  พิจารณาจดัท าแผนขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานของศูนย ์ฯจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรอ าเภอไทรงาม  

จ านวน 10 ศูนย์ฯ  ดังนี ้

 ต าบลมหาชยั 

ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการประมง 

ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการแปรรูปผลิตผลดา้นการเกษตร 

ต าบลไทรงาม  

ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นขา้ว/ศูนยข์า้วชุมชน 

ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการแปรรูปผลิตผลดา้นการเกษตร 

ต าบลหนองไมก้อง 

 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน  

 ต าบลหนองแม่แตง 

ศูนยเ์รียนรู้ดา้นพืชไร่ 

 ต าบลพานทอง 

 ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นขา้ว/ศูนยข์า้วชุมชน 

ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน(ศจช.)  

 

 



 
 

 
 

ต าบลหนองทอง 

 ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นขา้ว/ศูนยข์า้วชุมชน 

 ต าบลหนองคลา้ 

ศูนยเ์รียนรู้ดา้นผลไม ้

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนข้าวแปลงใหญ่บ้านศรีวไิล 

การประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

 โดยการประชาสมัพนัธผ์า่นศูนยเ์ครือข่ายของอ าเภอและอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น 

การให้บริการ/กจิกรรม 

 มีกิจกรรมในการใหบ้ริการดา้นการเกษตร การปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของ

 ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิตข้าว  การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การ

 ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 การบูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้องในพ้ืนที่ 

  การขบัเคล่ือนศูนยเ์รียนรู้การผลิตสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีอ  าเภอไทรงาม  ในการถ่ายทอดความรู้ใน

 การบริการงานดา้นการเกษตร จะประสานงานกบัหน่วยงานภาคีร่วมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ในการด าเนินการงานดา้นการเกษตร 

 ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

  การด าเนินงาน ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอไทรงาม จะ

 ขบัเคล่ือนงานดา้นเกษตรและเป็นแหล่งบริการในการให้ความรู้โดยไดรั้บการประสานจากหน่วยงาน

 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาท างานร่วมกัน  ทั้ งในการสนับสนุนวิชาการและสนับสนุน

 งบประมาณ  ซ่ึงทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ท าให้การด าเนินงานของ ศพก. ประสบ

 ความส าเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรตน้แบบ มีความรู้ ความสามารถ เป็นผูเ้สียสละ มีจิตอาสาในการเป็น

 วิทยากร และด าเนินงานใหชุ้มชนมีแหล่งความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

 ปัญหา/อุปสรรค 
1. งบประมาณสนบัสนุนศูนยฯ์ไม่เพียงพอ 
2. ขาดงบประมาณสนบัสนุนเก่ียวกบัส่ิงอ  านวยความสะดวกใหผู้ม้าใชบ้ริการ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองเสียง 

 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 
3. งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนไม่สามารถปรับปรุง ต่อเติม โครงสร้างพ้ืนฐานได ้

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการอบรมให้ความรู้แก้เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน

การเกษตร และมีสิทธิพิเศษดา้นการเกษตร และดา้นอ่ืนๆเท่าท่ีควรจะได  ้
2. ควรมีการสนบัสนุนงบประมาณในการซ้ือครุภณัฑ ์เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองเสียง พดัลม เพ่ือใช ้

ในศูนยฯ์ซ่ึงมีความจ าเป็นในการบริการงานดา้นการเกษตร 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


