
ถอดบทเรียนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

 
1. ความเปนมา 

เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ตําบลเจาทอง นิยมปลูกมะขามหวาน เน่ืองจากมีตนแบบคือชาวบานซับ

ประสิทธ์ิไดนํามะขามหวานเขามาปลูก และพัฒนาสายพันธุจนมีเอกลักษณและไดจัดสิทธิบัตรเปนเจาของพันธุ

มะขามหวานที่เปนเอกลักษณและเปนช่ือเสียงของอําเภอภักดีชุมพล จนทําใหเกษตรกรใกลเคียงเริ่มสนใจที่จะ

ปลูกมะขามหวาน โดยมีสายพันธุที่ไดรับความนิยมและไดผลผลิตดี ไดแก พันธุสีทอง พันธุประกายทอง พันธุสี

ชมพู และที่ขึ้นช่ือของอําเภอภักดีชุมพล ไดแก พันธุศรีภักดี โดยมีพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานในพ้ืนที่อําเภอภักดีชุม

พล ราวๆ 10,000 ไร และสรางรายไดใหเกษตรกรเจาของสวนมะขามหวานไดเปนอยางดี 

2. องคประกอบของ ศพก. 

2.1 เกษตรกรตนแบบ 
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      นายทองเตย ขึ้นนกขุม อายุ 73 ป อยูบานเลขที่ 12 หมู 9 ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุมพล 

จังหวัดชัยภูมิ มีอาชีพทําการเกษตร มีพ้ืนที่ใชสําหรับทําการเกษตรราว 22 ไร เปนสวนมะขามหวาน 10 ไร 

แบงเปนพ้ืนที่ทํานาสําหรับบริโภคเอง ไมผลประมาณ 8 ไร (มะมวง มะปราง ฝรั่ง) ขุดบอเลี้ยงปลา และใชเปน

แหลงนํ้าทําการเกษตร เลี้ยงโค 5 ตัว ปลูกหญาอาหารสัตว ผลิตหญาหมักเปนการถนอมอาหารสัตวไวเลี้ยงสัตว

ในฤดูแลง ปลูกพืชผัก สมุนไพร และไมผลอ่ืนๆ หลากหลายสําหรับบริโภคเอง เหลือจําหนายและแบงปนเพ่ือน

บาน ผลิตก่ิงพันธุมะขามหวานจําหนาย ผลิตปุยหมักจากมูลสัตวใชเอง ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ เปนหมอดินอาสา 

เปนเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรูที่เปน Smart Farmer เปนเกษตรกรที่มีความรูความสามารถ มี

ทักษะในการถายทอดความรูดานการผลิตมะขามหวาน ประสบความสําเร็จในการผลิตมะขามหวาน โดยมี

ผลผลิตมะขามหวานออกจําหนายไมนอยกวา 10 ตันตอป มีแนวความคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

มะขามหวาน มีทักษะและความเช่ียวชาญในการทาบก่ิงและผลิตตนพันธุมะขามหวานพันธุดี มีการบริหาร

จัดการดานการตลาด โดยการหาชองทางการจําหนายที่หลากหลาย ทั้งปลีกและสง สามารถเปนแบบอยาง

ใหกับเกษตรกรรายอ่ืนๆในชุมชนไดเปนอยางดี 

2.2 แปลงเรียนรู 

      ศพก. เครือขายศูนยเรียนรูดานไมผล ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล มีนายทองเตย ขึ้นนกขุม เปน

เจาของแปลงเรียนรูเก่ียวกับการผลิตมะขามหวาน กรมสงเสริมการเกษตรไดใชเปนถานที่อบรม ถายทอด

ความรูและจัดทําแปลงสาธิตใหกับเกษตรกรในตําบลเจาทอง และตําบลอ่ืนๆ ในพ้ืนที่อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด

ชัยภูมิ รวมทั้งสถาบันการศึกษาตางๆ เขามาศึกษาเรียนรู 
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2.3 หลักสูตรการเรียนรู 

      คณะกรรมการบริหารศนูยเรียนรูฯ และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล ไดรวมกัน

กําหนดหลักสตูรการเรียนรูของศูนยฯ โดยแบงออกเปน 7 หลักสูตร คอื 

1) หลักสูตรการจดัการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

2) หลักสูตรการจดัการศัตรูพืชโดยชีววิธี 

3) หลักสูตรการปลูก การดูแลรกัษา และการขยายพันธุมะขามหวาน 

4) หลักสูตรการเก็บเกี่ยวและการคัดเกรดมะขามหวาน 

5) หลักสูตรการทาํไรนาสวนผสมและเศรษฐกจิพอเพียง 

6) หลักสูตรการทาํบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการผลิต 

7) หลักสูตรการบริหารจัดการดานการตลาด 

2.4 ฐานเรียนรู 

      ฐานที่ 1 การจัดการดินและปุย มีการถายทอดความรูการเก็บตัวอยางดินเพ่ือสงตรวจวิเคราะห 

สาธิตและใหบริการตรวจวิเคราะหดินเบ้ืองตน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) สาธิตและฝกการทําปุย

หมัก ปุยอินทรีย และทํานํ้าหมักชีวภาพ จากเศษวัสดุที่หาไดในฟารม ฐานน้ี ดําเนินการรวมกับศูนยจัดการดิน

ปุยชุมชน และสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 

      

       

     ฐานที่ 2 การปลูก การดูแลรักษา และการขยายพันธุมะขามหวาน  มีการถายทอดความรูดาน

การปลูก การดูแลรักษาตนมะขามหวานตลอดฤดูกาล จนกวาจะเก็บเก่ียวผลผลิตได และสาธิตการขยายพันธุ

โดยการทาบกิ่งมะขามหวาน นอกจากน้ี ยังมีการถายทอดเทคนิคและแนวความคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความแข็งแรงของตนพันธุโดยการปลูกแบบกลับหัว ซึ่งทําใหตนเต้ีย สามารถทาบกิ่งไดงาย เก็บผลผลิตงาย 
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      ฐานที่ 3 การเก็บเก่ียว และการคัดเกรดมะขามหวาน มีการสาธิตการเก็บเกี่ยวและการคัดเกรด

มะขามหวาน เพ่ือจําหนายใหไดราคาเหมาะสมกับคุณภาพและถูกใจลูกคา อีกทั้งยังทําใหมีผลดีตอการรักษา

คุณภาพผลผลิต 

    

      ฐานที่ 4 การปองกันกําจัดศัตรูพชืโดยชีววิธี มีการอบรมการผลิตและขยายชีวภัณฑตางๆ เชน 

เช้ือราไตรโคเดอรมา เช้ือราบิวเวอเรีย เพ่ือใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ฐานน้ีดําเนินการรวมกับศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน  
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           ฐานที่ 5 การทําไรนาสวนผสมและเศรษฐกิจพอเพียง มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชและทํา

การเกษตรหลากหลาย นอกจากจะทําใหเกษตรกรมีแหลงอาหารเปนของตนเองแลว ยังเปนภูมิคุมกันและ

รองรับความเสี่ยงของราคาผลผลิตที่ผันผวน ไมสามารถควบคุมได ทําใหเกษตรกรมีรายไดหลายทาง และมี

รายไดตลอดทั้งป ฐานน้ี ดําเนินการรวมกับ สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล 

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยภูมิ 

    

    

 

3. วิธีการดําเนนิงาน 

3.1 การวิเคราะหศกัยภาพ ศพก.เครือขาย  อ.ภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ   

      ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)เครือขาย ต.เจาทอง อําเภอภักดี

ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เปนศูนยเรียนรูที่เปนสถานที่ใหบริการถายทอดความรู ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกรและ

นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ ไดเขามาเรียนรู พบปะ แลกเปลี่ยน ตามหลักสูตรและฐานเรียนรูภายในศูนยฯ 

โดยมีเกษตรกรตนแบบ (นายทองเตย ขึ้นนกขุม) เปนผูแนะนําและถายทอดให ทั้งน้ี นายทองเตย ขึ้นนกขุม 

เปนผูมีความรูและทักษะจากการฝกอบรม ฝกฝนตนเอง และหมั่นศึกษาหาความรูใหมๆ อยูเสมอ จนไดรับ

เลือกเปนผูนําชุมชน เปนรองประธานกลุมแปลงใหญมะขามหวาน เปน Smart Farmer  

จัดทําแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)เครือขาย  

อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

      คณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)เครือขาย อําเภอ

ภักดีชุมพล และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล ไดรวมกันวิเคราะหสถานการณของพ้ืนที่ วา

เกษตรกรของตําบลเจาทองสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกขาว ทําไรมันสําปะหลัง ไรออย และ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว นอกจากน้ัน ยังทําสวนมะขามหวาน ซึ่งไดผลผลิตดี สามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรได

จํานวนมาก แตเน่ืองจากประสบปญหาคือ หากมีฝนหลงฤดู คือเกิดฝนตกในชวงเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป ซึ่ง
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เปนฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตพอดี จะทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย หรือเมื่อมีโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ทําให

ตองใชยาฆาแมลงและจางแรงงานเพ่ิมขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ดังน้ัน จึงรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนา 

ดังน้ี 

1) การลดตนทุนการผลิตมะขามหวาน 

2) การผลิตมะขามหวานใหไดคุณภาพ 

3) การเก็บเกี่ยวและการคัดเกรดมะขามหวาน 

4) การเก็บรักษาคุณภาพผลผลิต 

5) การบริหารจัดการดานการตลาด 

3.2 จัดต้ังคณะทํางาน ศพก. การบริหารจัดการ และบทบาทหนาทีข่องผูเก่ียวของ 

      1) การแตงต้ังคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอ

ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

  สําหรับการแตงต้ังคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ น้ัน เกษตรกรตนแบบ (เจาของแปลงเรียนรูที่จัดต้ังเปน ศพก. รวมกับ

เกษตรอําเภอและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล เปนผูพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร 

ศพก. และทีมงานตามความสมัครใจและความพรอมของแตละคน ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารจัดการ การ

ดําเนินงาน ของ ศพก. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบดวย 

  1. นายสุชาติ  มุงสอนกลาง   ประธาน 

  2. นายสํารอง  ปะนามะเส   รองประธาน 

3. นายประยูรณ  จําปาลาด   กรรมการ 

4. นางสาวอรุณี  ธงเฉลิม    กรรมการ 

5. นายสํารวย  หอมชาลี    กรรมการ 

6. นายลํามูล  ปุงโพธ์ิ    กรรมการ 

7. นายคําตัน  มหานิล    กรรมการ 

8. นายลอม  ปราณีตพลกรัง   กรรมการ 

9. นายวิชิต  ฤทธ์ิจรูญ    กรรมการ 

10. นายกาวี  สายคํากอง    กรรมการ 

11. นายแจว  เย็นสันเทียะ   กรรมการ 

12. นายศตวรรษ  กันหา    กรรมการ 

13. นายทองเตย ขึ้นนกขุม   กรรมการ 

14. นางสาวพิตตินันท  จําใบรัตน   กรรมการ 
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15. นายไกรศร  แจมจันทร   ผูประสานงาน 

 

 

      2) บทบาทคณะทํางาน ศพก. 

  - ประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนาศูนยเรียนรูฯ 

  - ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 

  - ใหบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

  - ถายทอดความรูใหแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

  - ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่เพ่ือแกไขปญหาใหกับสมาชิกโดยตรง 

  - ประชาสัมพันธในการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ 

  - เปดโอกาสใหหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาเขามาทําวิจัยในศูนยเรียนรูฯ 

  - อํานวยความสะดวกใหเกษตรกรและผูสนใจเขามาเรียนรู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ภายในศูนยฯ 

      3) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

- เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 

            บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการดําเนินการขับเคลื่อน ศพก. เจาหนาที่

ในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง และมีความพรอมในการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) และตัวเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความเขาใจในการดําเนินงาน ศพก. จึงสงผลใหทิศทางการ

ดําเนินงาน ศพก. เปนไปตามเปาหมาย พรอมทั้งมั่นใจวา หากไมมีงบประมาณการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ศพก. ก็สามารถดําเนินการได เพราะเจาหนาที่ไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนาเรียบรอยแลว 
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    - เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 

   อําเภอภักดีชุมพล 

            ทําหนาที่บูรณาการการทํางานกับหนวยงานที่เก่ียวของและเครือขาย เชน ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน กลุมแปลงใหญมะขามหวานภักดีชุมพล กลุมวิสาหกิจชุมชน สํานักงาน

ปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล สํานักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรชัยภูมิ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ อบต. ผูนําชุมชน ใน

การจัดงาน กิจกรรมตางๆ เทคนิคในการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน คือ ช้ีแจงวัตถุประสงคของ ศพก. 

และผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น โดยทําใหเห็นผลลัพธที่เปนรูปธรรม จึงสามารถสรางความนาเช่ือถือได 

นอกจากน้ี การมีมนุษยสัมพันธที่ดี ชวยใหสามารถขอความรวมมือจากหนวยงานทั้งในระดับอําเภอและระดับ

จังหวัดได 

- เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล 

            มีบทบาทในการบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ (Coordinator) โดย

ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภายในกรมสงเสริมการเกษตร และภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือ

มารวมกันดําเนินงาน กิจกรรมตางๆ ใน ศพก. เชน การใหความรู การสนับสนุนอุปกรณตางๆ 

             ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  โดยกระตุนใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเรียนรูจากที่ตางๆ ทั้งการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และการตลาด 

             ผูกระตุน (Catalyst) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรกระตุนใหเกษตรกรคิด วิเคราะห เพ่ือ

แกปญหาดวยตนเอง โดยพยายามใหเกษตรกรพ่ึงตนเองได ไมใหพ่ึงพาแตเจาหนาที่เพียงอยางเดียว เพ่ือใหการ

ดําเนินงาน ศพก.เครือขาย  เกิดความย่ังยืน โดยใหเกษตรกรคิด วิเคราะห หาแนวทางแกไขปญหาดวยตนเอง 

พิสูจนใหเห็นผลดวยตนเอง เชน การเตรียมดินที่ดีมีผลอยางไร การลดใชสารเคมีเกิดผลดีกับตัวเกษตรกรเอง

อยางไร เปนตน 

             เทคนิคในการเขาถึงเกษตรกร  คือ เขาไปคุยกับแกนนําเกษตรกรบอยๆ และตอเน่ือง ทําให

เกษตรกรเห็นประโยชนของ ศพก. ที่เปนรูปธรรม จึงสามารถซื้อใจเกษตรกรได นอกจากน้ี ยังมีการเตรียม

เกษตรกรที่พรอมไปอบรม ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่  และสามารถคางคืนได เพ่ือใหเกษตรกรไปเรียนรู และนําความรู

กลับมาพัฒนาชุมชนของตนตอไป 

  - เกษตรกรตนแบบและการถายทอดเทคโนโลยี 

    ศพก.เครือขาย ต.เจาทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีนายทองเตย ขึ้นนกขุม เปน

วิทยากรประจําศูนย มีหนาที่ในการถายทอดความรูเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ใหแกเกษตรกรในชุมชน โดยเมื่อไดองคความรูมาแลวจะนํามาวิเคราะหกอน และลองทําเองกอน แลวจึงนํามา

ถายทอดใหเกษตรกร โดยใชช่ือเสียงในการจูงใจใหเกษตรกรมารวมเรียนรู 
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3.3 กําหนดแผนในการถายทอดความรูใหแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (เครือขาย) ต.เจาทอง อําเภอภักดีชุมพล 

จัดทีมชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะหและใหคําแนะนําแกสมาชิก ตามหลักสูตรที่กําหนดไว ตัวอยาง 

เชน การตรวจวิเคราะหดิน จะมีทีมศูนยจัดการดินปุยชุมชนทําการตรวจวิเคราะหดินใหกับ

เกษตรกรเบ้ืองตนกอน เพราะจะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะหดินเบ้ืองตน กรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการได ปญหาน้ันเกินขีดความสามารถ ก็จะประสานนําชุดดินน้ัน สงตรวจที่กรมพัฒนา

ที่ดินตอไป เมื่อทราบผลชัดเจนก็จะแนะนําตอเน่ืองในเรื่องของสูตรการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

น้ัน ทําใหสามารถลดตนทุนคาปุยลงได 

      ในกรณีเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูไปเขารับการอบรมมา ก็จะนําความรูน้ันๆ มาขยาย

ตอสูสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

3.4 ขับเคลื่อนการดําเนนิงาน ศพก.เครือขาย 

      หลังจากที่กําหนดแนวทางในการพัฒนาศูนยเรียนรูฯ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล

เจาทอง และคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ ไดพูดคุยหารือกลไกการทํางาน วาใครเปนคนทํา ทําเรื่องอะไร ทําที่

ไหน ทําเมื่อไหร ระยะเวลาเทาไหร ทําอยางไร งบประมาณที่จะดําเนินการประมาณเทาไร  โดยมอบหมายงาน

ใหคณะกรรมการตามความถนัดของแตละคนในแตละดาน เพ่ือใหไดงานบรรลุวัตถุประสงค ตามเปาหมายที่วาง

ไว นอกจากน้ัน คณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ ยังไดกําหนดหลักเกณฑการทํางานไว ดังน้ี 

 1) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการศูนยฯ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีปญหาเรงดวนก็

สามารถเชิญประชุมไดตลอดเวลา 

 2) พิจารณาจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ ใน

สวนที่ยังขาดอยู หรือตองการเพ่ิมเติมจากหนวยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

 3) เมื่อไดงบประมาณสนับสนุนแลว หรือไดรับการสนับสนุนมาเปนครุภัณฑหรือวัสดุ มา

ดําเนินงาน คณะกรรมการจะแบงหนาที่กันควบคุม และจัดทําบัญชีรายละเอียดการรับงานของแตละเรื่อง 

พรอมกับทําบัญชีรายรับ-รายจาย และคาซอมแซม คาบํารุง คานํ้า คาไฟ 

 4) จัดใหคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแตละดานตามความถนัด 

 5) จัดทํารายละเอียดของบัญชีแตละชนิด ใหสามารถตรวจสอบไดเปนปจจุบันเสมอ 

 6) กําหนดใหมีคาตอบแทนใหคณะกรรมกาศูนยเรียนรูฯ ทุกคน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับชนิดอุปกรณที่

ดูแลและรายไดที่ไดรับ 
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3.5 การใหบริการ/กิจกรรม 

      สมาชิกสามารถใชบริการตรวจวิเคราะหดิน ใหความรูเกี่ยวกับการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ใหบริการขอมูลขาวสาร และใหบริการแกไขปญหาและรับเรื่องรองเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเปนจุดศูนยกลาง

ในการพบปะของอาสาสมัครเกษตรกับนักสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 

       

     การบริการขอมูลขาวสารทางการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

 สําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารทางการเกษตร น้ัน ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอภักดีชุมพล ไดจัดทําแผนพับเผยแพรความรูใหกับสมาชิก และใชชองทาง

เครือขายของ ศพก. ที่มีทั้งหมด 6 ศูนย ในการประชาสัมพันธขาวสารทางการเกษตร นอกจากน้ัน ยังมีการผลิต

ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ ซึ่งเกษตรกรไดรับการสนับสนุนวัตถุดิบจากสถานีพัฒนาที่ดินสวนหน่ึง และ

เกษตรกรนํามาสมทบเองอีกสวนหน่ึง ซึ่งเกษตรกรสมาชิกสามารถแบงสันปนสวนกันนําไปใชได 

3.6 สรางเครือขาย 
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- ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตําบลวังทอง (นายแจว  เย็นสันเทียะ) 

- ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลเจาทอง (นายสํารอง  ปะนามะเส) 

- กลุมแปลงใหญมะขามหวานตําบลวังทอง (นายลอม  ปราณีตพลกรัง) 

- กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานโดนผักหวาน (นายศตวรรษ กันหา) 

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไรธรรมดี..ไดดี (นางสาวพิตตินันท  จําใบรัตน) 

      การมีศูนยเครือขายกระจายอยูทุกตําบล และมีความหลากหลาย ทําใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรู

ดานการเกษตรหลายๆ ดาน และสามารถนําไปตอยอดการประกอบอาชีพการเกษตรไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปน

การแบงเบาภารกิจของเกษตรกรตนแบบ ศพก. ในการถายทอดความรูประสบการณ และเปนการสรางขวัญ

กําลังใจใหเกษตรกร ที่มีความขยันขันแข็ง มีความเสียสละ และมีจิตอาสาที่จะเปนผูนํา เปนตนแบบที่ประสบ

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรที่สามารถถายทอดแกเกษตรกรรายอ่ืนและเปนสถานที่พบปะ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

 

3.7 การประชาสัมพันธการดําเนนิงานของศูนยเรียนรูการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

อําเภอภักดีชุมพล 

1) จัดทําแผนพับเผยแพรประชาสัมพันธ 

     2) ประชาสัมพันธผานศูนยเครือขาย เชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุย

ชุมชน (ศดปช.) 

     3) ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวหมูบาน 

     4) แจงขาวทางเสียงตามสาย 

     5) มีหนังสือเตือนสมาชิก 

     6) ใชวิธีบอกตอ 

3.8 การบูรณาการหนวยงานทีเ่ก่ียวของในพื้นที่ 

SC (จังหวัด) มกีารทํางานอยางไร 

          - มีการติดตอประสานงาน ขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหมาสนับสนุน

วิชาการและปจจัยทางการเกษตร โดยอาศัยความมีมนุษยสัมพันธระหวางเจาหนาที่ ทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 

       - มีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยมี

เกษตรและสหกรณจังหวัดเปนประธานคณะทํางาน เกษตรจังหวัดชัยภูมิเปนเลขานุการคณะทํางาน 
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       - หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดชัยภูมิ มีทีมงานในการดําเนินงาน ศพก.  โดยให

เกษตรอําเภอทุกอําเภอ มาเรียนรูการจัดงาน Field Day เพ่ือนําวิธีการดําเนินงานไปใชในการจัดงานของ

อําเภอที่รับผิดชอบ 

        บทบาทของคณะกรรมการตางๆ ที่แตงต้ังขึ้น เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ไดใหความรวมมือ และบูรณาการการทํางานเปนอยางดีทุกๆ

หนวยงาน  ในการดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ต้ังแตการวิเคราะหศักยภาพขจอง ศพก. การกําหนดแนว

ทางการพัฒนาและแผนการดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการใหบริการตางๆ ของ ศพก. ซึ่งแตละหนวยงานจะมี

การบูรณาการการทํางานที่แตกตางกันออกไป ตามแตละบทบาทแลบะภารกิจขอหนวยงานน้ันๆ ซึ่ง นอกจาก

คณะกรรมการดังกลาวแลว ยังมีหนวยงานจากภายนอก ที่ไมใชหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดเขามารวมบูรณาการการทํางานและใหความรูภายใน ศพก. อีกดวย เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) เปนตน ซึ่งผลสําเร็จจากการบูรณาการการทํางานรวมกันของคณะกรรมการตางๆและ

หนวยงานภาคี สงผลให ศพก. มีการขับเคลื่อนการดําเนินการไดอยางตอเน่ือง มีความเขมแข็ง และเห็นผลเปน

รูปธรรม สามารถเปนแหลงเรียนรูและใหคําปรึกษาแกเกษตรกรในพ้ืนที่ได 

 

 

 

 

 

3.9 การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่เพื่อแกไขปญหาใหกับสมาชิก 

          สําหรับกรณีที่สมาชิกของศูนยเรียนรูหรือเกษตรกรทั่วไปมีปญหาทางดนการเกษตรและมา

ปรึกษาคณะกรรมการและทีมชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะหและใหคําแนะนํา ก็จะชวยกันแกปญหา หากไม

สามารถดําเนินการไดจะประสานเขจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน เรื่องดิน ก็จะประสานเจาหนาที่ของกรมพัฒนา

ที่ดิน เรื่องปลา ก็จะประสานเจาหนาที่ของกรมประมง หรือเรื่องพืช ก็จะประสานเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

โดยตรง 

3.10 การเปดโอกาสใหหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาเขามาทําวิจัย 

          ขณะน้ียังไมมีสถาบันการศึกษามาศึกษาหรือทําวิจัย 

 

4. ประโยชนของ ศพก. ตอสวนรวม 
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เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรในชุมชน แลใหคําปรึกษาแกเกสรกรในพ้ืนที่ได โดย

ไดเรียนรูจากของจริง และสามารถนําไปปฏิบัติได มีหลักสูตรการเรียนรู ฐานการเรียนรู และการบริการขอมูล

ขาวสารดานการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งอําเภอภักดีชุมพลเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไมผล 

โดยเฉพาะมะขามหวาน เกษตรกรสวนใหญทําสวนมะขามหวาน ไมผลอ่ืนๆ และพืชไร แตมีปญหาราคาผลผลิต

ตกตํ่า ตนทุนสูง โรคแมลงศัตรูพืช และมีปญหาภัยแลง ทําใหการมี ศพก. ในพ้ืนที่ สามารถแกไขปญหาดังกลาว

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงกับความตองการของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

นอกจากความรูดานการเกษตรแลว ยังมีความรูจากหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ เกิดความสามัคคี และแบงปน

ดานความรูและวัตถุสิ่งของ 

4.1 เกษตรกรไดมาเรียนรูจากของจริงเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาคุณภาพ

ผลผลิตมะขามหวาน ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได  

4.2 มีประโยชนแกบุคคลทั่วไป เชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันตางๆ และเกษตรกรผูปลูกมะขาม

หวานดวยกัน และเกษตรกรผูสนใจอ่ืนๆที่มาศึกษาหาความรู เปนแหลงเรียนรูเรื่องแปลงใหญของกรมสงเสริม

การเกษตร 

4.3 เปนแหลงบูรณาการของหนวยงานตางๆ ซึ่งเขามารวมสนับสนุนดานความรู และงบประมาณ 

เน่ืองจากผูนําและคณะกรรมการ ใหความรวมมือและชวยกันบริหารจัดการการดําเนินงานของ ศพก. ทําให

หนวยงานตางๆที่เห็นผลงาน ตัวอยางเชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมการขาว กรมวิชาการเกษตร สํานักงานปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

4.4 เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีของเกษตรกร เชน การเก็บตัวอยางดินและการวิเคราะหดินเบ้ืองตน 

การลดการเผาฟาง และเศษวัสดุทางการเกษตร 

4.5 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของมีความชัดเจนขึ้น แตละหนวยงานที่เขามารวม

ในการดําเนินงาน ศพก. รูบทบาทของตนเอง 
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การนําองคความรูไปใชประโยชน 

เมื่อเกษตรกรมาเรียนรูเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะขามหวานแลว มีเกษตรกรประมาณ 1 

ใน 3 ที่นําองคความรูไปใช และมีกิจกรรมการทําปุยหมักใชเองภายในกลุม โดยเกษตรกรจะนําวัตถุดิบมารวม

กันทําปุยหมัก หากไมมีวัตถุดิบก็จะจายเปนเงิน ซึ่งเปนกฎระเบียบของกลุมที่จะทําใหสามารถผลิตปุยหมักใช

เองในชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 

5. ปจจัยความสําเร็จ 

    การดําเนินงาน ศพก. อําเภอภักดีชุมพล ประสบความสําเร็จไดเพราะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและ

เกษตรกรตนแบบใหความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาสวนตัวในการทํางาน รวมถึงไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนอยางดี นอกจากน้ีความสัมพันธอันดี ระหวางเจาหนาที่ ผูนําชุมชน และหนวยงาน

ในพ้ืนที่ก็มีสวนสําคัญ โดยการดําเนินงาน ศพก. อําเภอภักดีชุมพลมีหนวยงานในพ้ืนที่ ทั้งในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ) และนอก

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (องคการบริหารสวนตําบล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ฯลฯ) มาทํางานรวมกัน ทั้งในดานการสนับสนุนวิชาการ และการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกหนวยงานให

ความรวมมืออยางเต็มใจ ทําใหการดําเนินงาน ศพก. อําเภอภักดีชุมพล เปนไปอยางราบรื่น และประสบ

ความสําเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ เปนผูที่เสียสละทั้งกําลังใจ กําลังกายและ

กําลังทรัพย มีจิตอาสาในการเปนวิทยากร และดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงเรียนรู และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
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 ศพก. มีขอมูลฐานเรียนรู และองคความรู ตรงกับสภาพพ้ืนที่และความตองการของเกษตรกร มี

หลักสูตรการเรียนรูที่ตองชัดเจนและถูกตอง เกษตรกรที่มาเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชไดจริง ทําให

เกษตรกรตองเปนผูที่เปดใจยอมรับให ศพก. เปนแหลงเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติตามได 

 คณะกรรมการในการขับเคลื่อน เจาหนาที่ และเกษตรกร มีความพรอมและมีความเขมแข็งในการ

ขับเคลื่อน ศพก. 

 มีหนวยงานภาคีในพ้ืนที่ที่ไมใชหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความรวมมือในการ

ขับเคลื่อน 

 เกษตรกรในพ้ืนที่สวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดี 

 ศพก. อําเภอภักดีชุมพลมีความพรอมและโดดเดนในดานการเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตมะขาม

หวานใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่และผูสนใจเปนอยางดี 

 ศพก. อําเภอภักดีชุมพล มีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว 

และดานประมง ทําใหมคีวามรูดานการทําการเกษตรหลากหลายสามารถถายทอดใหเกษตรกรที่เขามาเรียนรูได 

ทําใหมีแหลงอาหารของตนเอง และทําใหมีรายไดเพ่ิมอีกหลายทาง 

6. ปญหา/อุปสรรค 

6.1 ดานงบประมาณ 

      กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณให ศพก. จํานวน 5,000 บาท ไมเพียงพอตอการ

ปรับปรุง ทําใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการดําเนินงาน

โครงการตางๆ ที่กรมฯใหดําเนินการ จากหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ สวนคาใชจายอ่ืนๆ เชน คานํ้า คาไฟ เปน

ภาระของเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยที่ตองใชเงินสวนตัวจายเอง ขาดงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่

อํานวยความสะดวกใหผูมาใชบริการ เชน ศาลาเรียนรู ที่ไดมาตรฐาน หองนํ้า โตะ เกาอ้ี นํ้าด่ืม เครื่องเสียง สื่อ

ประกอบการอบรม และยังขาดงบประมาณในการดําเนินงานศูนยเรียนรูฯ ในเกิดความตอเน่ืองในกิจกรรมของ

ฐานเรียนรู มีปญหาเรื่องคาใชจายภายในบาน เชน คานํ้า คาไฟ 

6.2 ดานอ่ืนๆ 

       1) สมาชิกบางกลุมจะไมยอมรับและตอตานในบางเรื่อง เชน การอบรมแกไขสถานการณภัยแลง 

       2) สมาชิกบางกลุม มีความเห็นแตกตางและไมยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหมีความขัด

เคืองใจและไมเต็มใจในการรวมกิจกรรมตางๆของ ศพก. 

       3) สมาชิกและคณะกรรมการศูนยฯบางรายยังขาดทักษะในการพูด 

       4) คณะกรรมการหลายคนมีตําแหนงทางสังคมหลากหลาย ทําใหมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบ

มากมาย และไมมีเวลามากพอที่จะขับเคลื่อนงานตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ไมมีเวลามารวมประชุม พบปะ
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พูดคุยปรึกษาหารือกัน ขาดความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน และไมเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนงาน

เทาที่ควรจะเปน 

       5) ไมมีหองนํ้าใหกับเกษตรกรที่มาใชบริการศูนย ตองไปใชรวมกับเกษตรกรตนแบบ (เจาของ

ศูนย) 

       6) หลักสูตรการเรียนรู บอรด ปาย ฐานเรียนรู ไมไดมาตรฐาน 

       7) การจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญดาน

การเกษตรและใหมีสิทธิพิเศษในดานการเกษตรและดานอ่ืนๆเทาที่ควรจะได 

           8) ที่ต้ังศูนยอยูหางไกลจากตําบลอ่ืนๆ หากเกษตรกรจากตําบลอ่ืนๆ ตองการมาใชบริการ ตอง

เดินทางไกล 

       9) การประชาสัมพันธเรื่องการลดตนทุนการผลิตมะขามหวานยังไมทั่วถึง สงผลใหเกษตรกรยังไม

มั่นใจวาถาดําเนินการดังกลาวแลวจะสามารถลดตนทุนไดจริง 

        10) การบริหารจัดการดานการตลาดยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เน่ืองจากทัศนคติของ

เกษตรกรบางรายยังไมพรอมสําหรับการพัฒนาใหทันเทคโนโลยีสมัยใหม 

       11) ยังไมมีการติดตามที่ชัดเจนในการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปดําเนินการจริง เน่ืองจาก

เจาหนาที่มีงานในหนาที่รับผิดชอบมาก มีเวลาปฏิบัติงานจํากัด จึงไมสามารถติดตามได 

       12) เกษตรกรเจาของศูนยบอกวาเปนภาระตอเกษตรกรเจาของศูนย เน่ืองจากทําใหไมมีเวลาใน

การประกอบกิจกรรมในเรือกสวนไรนาของตนเองไดอยางเต็มที่ ตองจางแรงงาน ในการดําเนินการ ศพก. เปน

งานที่ตองเสียสละเวลาเพ่ือสวนรวม ในการเปนวิทยากรใหแกเกษตรกรและบุคคลทั่วไป อีกทั้ง ยังตองเดินทาง

ไปประชุม สัมมนา หรืออบรมหลักสูตรตางๆเพ่ือพัฒนาตนเองอยูบอยครั้ง นอกจากตองเสียสละเวลาสวนตัว

แลวตองสละทรัพยเพ่ือใชในการเดินทางอีกดวย 

       13) ไมมีความเปนสวนตัว เน่ืองจากมีเกษตรกร นักศึกษา มาใชบริการศูนยฯ อยูเสมอ 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 เน่ืองจากเกษตรกรตนแบบเจาของพ้ืนที่ไดเสียสละทั้งเวลา สถานที่ในการดําเนินงาน ศพก. ตาม

นโยบายของกรมฯและขณะน้ีโครงการของกรมสงเสริมการเกษตรสวนใหญ ยังใช ศพก. เปน

สถานที่ในการดําเนินการ ทําใหเกษตรกรตนแบบตองเสียสละทั้งเวลาและสถานที่เพ่ิมมากขึ้น 

อาจไปรบกวนเวลาสวนตัวที่เกษตรกรตนแบบควรจะมี จึงขอใหกรมฯพิจารณาสถานที่ในการ

ดําเนินงานโครงการใหเหมาะสม และควรเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินงาน ศพก. ใหเหมาะสม

ดวยเชนกัน 
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7.2 ในอนาคตหากไมมีงบประมาณในการดําเนินงาน ศพก. แลว อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิก็จะ

ดําเนินการ ศพก. ตอไป (แตอาจไมสมบูรณแบบตามที่กรมฯตองการ) 

7.3 ควรมีงบประมาณสนับสนุนในดานการจัดศาลาเรียนรูที่ไดมาตรฐาน หองนํ้า โตะ เกาอ้ี นํ้าด่ืม 

เครื่องเสียง งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู บอรด ฐานเรียนรู ใหไดมาตรฐาน 

7.4 ควรจัดอบรมใหความรูใหแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญดาน

การเกษตร และใหมีสิทธิพิเศษในดานการเกษตรและดานอ่ืนๆเทาที่ควรจะได 

7.5 ควรมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ที่เปนศูนยขยาย อาจจะเปน

ศูนยที่ดําเนินการเรื่องลดตนทุนการผลิตมะขามหวานเหมือนกัน แตอยูคนละตําบล เพ่ือที่จะให

เกษตรกรตําบลอ่ืนๆที่อยูหางไกลจากศูนยสามารถเขามาเรียนรูในศูนยขยายได หรือเปนศูนย

ขยายที่เปนพืชอ่ืน ทั้งน้ี ใหดูวาตําบลน้ันๆ เหมาะที่จะเปนศูนยขยายในเรื่องอะไร 

7.6 ควรมีการวางแผนในระยะยาว 3 ป หรือ 5 ป วาการดําเนินการขับเคลื่อนของ ศพก. แตละป มี

ทิศทางเปนอยางไร และแตละปจะมีการสนับสนุนในเรื่องอะไร 

7.7 ควรมีหลักสูตรอบรมการเปนวิทยากรใหแกเกษตรกรที่เปนตนแบบ เพราะเกษตรกรตนแบบบาง

ราย ปฏิบัติเกง แตไมกลาพูด 

7.8 ควรจัดต้ัง ศพก. ในรูปแบบของสวนราชการ จะไดไมเปนภาระของเกษตรกรเจาของศูนยฯ 

7.9 การพัฒนาตอไป คือ การหาภาคีเครือขาย มาชวยในการบริหารจัดการผลิต การตลาด รวมทั้ง

การพัฒนาปุยอินทรีย ปุยอัดเม็ด หรืออ่ืนๆ ที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของ

เกษตรกรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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ผูถอดบทเรียน  

ทีมงานผูถอดบทเรียน  

1. นางกองพันธ ยศกิจ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  

2. นายสุรัตน ดิษฐเชาวลิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอภักดีชุม

พล  

3. เจาหนาที่สาํนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิและสํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพล 

 

 

 


