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ถอดบทเรียนการด าเนนิงานศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

๑. ความเป็นมา 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย

เรื่องการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น 
ในปี 2557 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เดิม ศพก. อ าเภอ
ป่าต้ิว ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 4 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว และมีนางเตรียมใจ  ผ่านเมือง 
เป็นเกษตรกรต้นแบบ ต่อมา นางเตรียมใจ ผ่านเมือง  มีปัญหาด้านสุขภาพ ทาง
คณะกรรมการ ศพก. จึงมติให้ปรับเปล่ียนท่ีต้ังของ ศพก. หลัก เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน และได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
จากสถานท่ีต้ัง เกษตรกรต้นแบบ ฐานเรียนรู้ และองค์ความรู้ ของศูนย์เครือข่าย ท่ี
มีความพร้อมและมีศักยภาพ  

 ในปี 2562 อ าเภอป่าต้ิว ได้ปรับเปล่ียนและย้ายสถาน
ท่ีต้ัง ศพก. หลัก มาเป็นต าบลโคกนาโก โดยมีนายเมืองชัย 
ทองลา เป็นเกษตรกรต้นแบบแทนคนเดิม ท้ังนี้ ต าบลโคก
นาโกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีไม่เหมาะต่อการท านาเหมาะ
ส าหรับการปลูกพืชไร่ ไ ด้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา แต่การปลูกพืชเชิงเด่ียวท าให้เกษตรกรประสบกับ
ปัญหาราคาผลผลิต การใช้สารเคมี ความอุดมสมบูรณ์ดินต่ า 

มีการระบาดของโรคและแมลงสูง จึงท าให้นายเมืองชัย ทองลา ได้เล็งเห็นแนวทางในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่
เหมาะสมส าหรับการท านาและได้ทดลองปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโดยได้
ปลูกพืชท่ีหาได้ในท้องถิ่นน ามาพัฒนาต่อยอดให้ได้คุณภาพท่ีดีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค โดยพืชท่ีทางศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อ าเภอป่าต้ิว น ามาเป็นพืชหลักคือกระเจียวหวาน ซึ่ง
เป็นพืชท่ีแปลกใหม่เป็นท่ีต้องการของตลาด ปลูกได้ง่าย อีกท้ังมีการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยเห ลือสนับสนุนท้ังทางด้าน
งบประมาณ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแก่เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้า
มาศึกษาหาความรู้ได้ ตอบสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อยู่ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย  
 ในปัจจุบัน ศพก. อ าเภอป่าต้ิว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้านงบประมาณและ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจในการศึกษาและน าไปปฏิบัติ
ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
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๒. องค์ประกอบของ ศพก. 
๒.๑ เกษตรกรต้นแบบ 

นายเมืองชัย ทองลา  อายุ 31 ปี เลขประจ าตัวประชาชน 1350500058208 อยู่
บ้านเลขท่ี 110 หมู่ ท่ี 1๒ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  เบอร์โทรศัพท์ 095-
5939010 โดยนายเมืองชัย ทองลา นอกจากเป็นเกษตรกรต้นแบบ ศพก. แล้ว ยังเป็นสมาชิกกลุ่มผู้
ร่วมก่อต้ังรวมกลุ่มชาวบ้านจดวิสาหกิจชุมชน ในนามวิสาหกิจชุมชนกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก ซึ่ง
เลือกพืชท่ีมีในชุมชนและคิดว่าสามารถสร้างรายได้ได้ดีคือกระเจียวหวานโดยมีการรวมกลุ่มกันปลูก 
รวมกลุ่มกันขาย มีการต้ังกฎกติกาข้อบังคับของกลุ่มท่ีชัดเจน มีการรวมกลุ่มเพาะต้นกล้าขาย ศึกษา
วิธีการปลูกกระเจียวหวานท่ีถูกต้องและเหมาะสมในการพัฒนาผลผลิต มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ
เกี่ยวกับการปลูกกระเจียวหวาน และสามารถขายดอกและหัวพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการแปรรูป
ผลผลิต สามารถรวบรวมสินค้าให้กับชุมชนและตลาดสินค้าต่างๆให้เป็นท่ีรู้ จัก อีกท้ังยังน าเรื่องของ
ตลาดน าการผลิตมาใช้ โดยเน้นการผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก มีการวางแผนการผลิตท่ี
ชัดเจน มีตลาดท่ีรองรับและคาดว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ 
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 ๒.๒ แปลงเรียนรู้ 
ศพก.อ าเภอป่าต้ิว มีนายเมืองชัย ทองลา  เป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตกระเจียวหวาน และการปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่ง ศพก.อ าเภอป่าต้ิว นอกจากเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการผลิตกระเจียวหวาน และการปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี แล้วยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกระเจียวหวาน เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของกระเจียวหวาน มีการปลูกพืชผสมผสาน เช่น ประทุมมา 
ผักกาดขาว บร็อคโคล่ี เก๊กฮวย มะม่วง  และผักปลอดสารพิษต่างๆ นอกจากนี้แปลงเรียนรู้ของ ศพก.อ าเภอ
ป่าต้ิว ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของอ าเภอป่าต้ิว จึงได้รับการติดต่อประสานงานเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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2.3 หลักสูตรการเรียนรู้  
คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล ได้ร่วมกันก าหนด

หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตร
เสริม 

หลักสูตรหลัก 
1. การลดต้นทุนการผลิต แบ่งเป็น ฐานเรียนรู้ ๔ ฐาน ได้แก่  
 - การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ  
 - การอารักขาพืช 
 - การจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
          - การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 
2. การเพิ่มรายได้ แบ่งเป็น ฐานเรียนรู้ ๑ ฐาน ได้แก่  
 - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
หลักสูตรบังคับ 
1. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักสูตรเสริม 
1. บัญชีต้นทุนอาชีพ 
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๒.๔  ฐานเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างมปีระสิทธิภาพ  

กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ปุ๋ยคอก เศษพืช  
และใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงพืชผัก 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
   กระบวนการแปรรูปผลผลิตจากพืชผักและดอกกระเจียวหวาน เช่น ท าสบู่จากส่วนผสมดอก
กระเจียวหวาน และสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัดฉ่า ย า แกงส้ม ผัดน้ ามันหอย ผัดเต้าเจียว 
แกงส้ม และสลัด    

 

ฐานการเรียนรู้  3 การอารักขาพืช 
การบริหารจัดการศัตรูพืช ศพก.อ าเภอป่าต้ิวมุ่งเน้นให้มีการส ารวจติดตาม และ เฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อ

สามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มท่ีจะเกิดการระบาดของศัตรูพืช และเตือนภัย แก่เกษตรกรได้
ทันท่วงทีน าไปสู่การเลือกวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันการสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับพืชผัก
ลดการใช้สารเคมีในการก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี 
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 ฐานการเรียนรู้  4  การจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า คือ รู้จักท่ีจะเลือกวิธีการให้น้ าท่ีเหมาะสมกับชนิดพืช ปริมาณท่ีจ าเป็นจริงๆ ท่ี
จะต้องใช้ โดยเน้นหลักการใช้เท่านั้นท่ีจ าเป็น ประหยัด คุ้มค่า แต่ได้ประโยชน์สูงสุด 
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ฐานการเรียนรู้  5  การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 
 การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ผักท่ีได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแบบอินทรีย์ท่ีได้รับการดูแล
อย่างดี  มีความงอกดี ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช 
ตลอดจนวิธีการในการดูแลรักษา จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 
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๓. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
  เดิมนั้นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  เป็น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก หมู่ท่ี 1๒ เป็นสถานท่ีให้บริการด้านการเกษตรกรของชุมชน 
ในด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร  มีการบริหารจัดการองค์รวม อีกท้ังส่งเสริมให้
เกษตรกรในชุมชนมีการผลิตและกระจายพันธุ์พืชผักคุณภาพดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และยังเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ให้มีความสามารถในการผลิตและเป็นผู้ประกอบการแบบ
ครบวงจร เป็นเกษตรกรมืออาชีพ รวมท้ังการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ คือ เกิด
การบูรณาการท างานในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี สู่การขับเคล่ือนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี จนได้รับการพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม และได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

 
3.2 จัดท าแนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอ

ป่าต้ิว และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นท่ีว่าเกษตรกร
ของต าบลโคกนาโกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีไม่เหมาะต่อการท านาเหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ได้แก่ อ้อย มัน
ส าปะหลัง และยางพารา แต่การปลูกพืชเชิงเด่ียวท าให้เกษตรกรประสบกับปัญหาราคาผลผลิต การใช้สารเคมี 
ความอุดมสมบูรณ์ดินต่ า จึงได้เล็งเห็นแนวทางในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการท านาและได้
ทดลองปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี แต่ส่ิงท่ีประสบกับปัญหาในการปลูกพืชผักมาตลอดเวลา คือ ปัจจัย
การผลิตท่ีมีราคาสูง มีโรคแมลงระบาด และประสบปัญหาภัยแล้ง ดังนั้น จึงได้รวมตัวกันก าหนดแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  

1) การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก  
2) การผลิตพืชผักอินทรีย์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
3) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก  
4) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปพืชผักท่ีหลากหลาย  
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3.3 จัดต้ังคณะท างาน ศพก. การบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้อง  
 1) การแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     

อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
ส าหรับการแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

(ศพก.) อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร นั้น เกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของแปลงเรียนรู้ท่ีจัดต้ังเป็น (ศพก.)) เป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศพก. และทีมงานตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละคน 
ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการด าเนินงาน ของ ศพก . เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ศพก. อ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร 

1. นายเมืองชัย ทองลา      เกษตรกรต้นแบบ                                  ประธานคณะกรรมการ  
2. นายทวี โกสุม       เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้าน            กรรมการ 

     เศรษฐกิจพอเพียง                                
3. นายสมัคร บุญทศ      เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านศูนย์จัดการศัตรูพืช     กรรมการ 

     ชุมชน              
4. นางไพรวัลย์ จอกน้อย      เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง   กรรมการ 

     /ทฤษฎีใหม่     
5. นายจรูญ คดเกี้ยว           เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง      กรรมการ                      
6. นางกล้วย ดวงค า      เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านมาตรฐานการผลิต      กรรมการ 

     ทางการเกษตร                             
๗. นายเอกรินทร์ พันธ์แก้ว    เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจ     กรรมการ 

     พอเพียง/ทฤษฎีใหม่      
๘. นายอุทัย นามสุวรรณ       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์                        กรรมการ                           
๙. นายสาธร ปั้นทอง      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์       กรรมการ 
1๐. นายบัญชา ไชยจันทร์     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์      กรรมการ 
11. นายประจักษ์ ต้นสุข      ผู้แทน ศบกต.กระจาย                                              กรรมการ 
12. นางเตรียมใจ ผ่านเมือง   เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตพืชไร่             กรรมการ                                
13. นายโอภาส แสนโคตร     เกษตรกรผู้น าต าบลโคกนาโก                                     กรรมการ 
14. นายสุเทพ ผดุงสรรพ      เกษตรกรผู้น าต าบลโพธิ์ไทร                                       กรรมการ 
๑๕. นายนิรันดร์  หอมหวน    เกษตรกรผู้น าต าบลโพธิ์ไทร                                       กรรมการ 
๑๖. นางหนูแก้ว  กลมเกลียว  เกษตรกรผู้น าต าบลเชียงเพ็ง                                      กรรมการ 
๑๗. นายอุดม  ราชอาสา       เกษตรกรผู้น าต าบลศรีฐาน                                        กรรมการ 
1๘. นายครุศาสตร์ สังฆะศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                  ผู้ประสานงาน 
2) บทบาทคณะท างาน ศพก.  

- ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานและแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ  
- ขับเคล่ือนการดาเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  
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- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกโดยตรง  
- ประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานของศูนย์เรียนรูฯ้  
- เปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาทาวิจัยในศูนย์เรียนรู้ฯ  

3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  
 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด  
 บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมในการด าเนินการขับเคล่ือน ศพก. เจ้าหน้าท่ี ในพื้นท่ี 

มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(ศพก.) และตัวเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมมีความเข้าใจในการดาเนินงาน ศพก. จึงส่งผลให้ทิศทางการด าเนินงาน ศพก. 
เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมท้ังมั่นใจว่า หากไม่มีงบประมาณการขับเคล่ือนการด าเนินงาน  ศพก. ก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะเจ้าหน้าท่ีได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 

 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ  
     ท าหน้าท่ีบูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่าย เช่น ศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายภายในอ าเภอป่าต้ิว สนับสนุนการแปรรูปพืชผัก กลุ่ม
แปรปผักผลไม้บ้านโคกนาโก วิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานโคกนาโก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก 
และผู้น าส่วนท้องท่ีในเขตต าบลโคกนาโกให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  

เทคนิคในการบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน คือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ ศพก. และ 
ผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้น โดยท าให้เห็นผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมจึงสามารถสร้างความน่าเช่ือถือได้ นอกจากนี้
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังในระดับอ าเภอและระดับจังหวัดได้  

 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล  
     มีบทบาทในการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Coordinator) โดย

ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อ
มาร่วมกันด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ใน ศพก. เช่น การให้ความรู้ การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ  

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยกระตุ้นให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต การ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต การเรียนรู้จากท่ีต่างๆ ท้ังการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการตลาด  

ผู้กระตุ้น (Catalyst) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรกระตุ้นให้เกษตรกรคิด วิเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยพยายามให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ ไม่ให้พึ่งพาแต่เจ้าหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การ
ด าเนินงาน ศพก. เกิดความยั่งยืน โดยสอนให้เกษตรกรคิด วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พิสูจน์
ให้เห็นผลด้วยตนเอง เช่น การเตรียมดินเกิดผลดีอย่างไร การลดการใช้สารเคมีเกิดผลดีต่อตัวเกษตรกรอย่างไร 
เป็นต้น  

เทคนิคในการเข้าถึงเกษตรกร คือ เข้าไปคุยกับแกนน าเกษตรกรบ่อยๆ และต่อเนื่อง ท าให้
เกษตรกรเห็นประโยชน์ของ ศพก. ท่ีเป็นรูปธรรม จึงสามารถซื้อใจเกษตรกรได้ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียม
เกษตรกรท่ีพร้อมไปอบรมศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้เกษตรกรไปเรียนรู้ น าความรู้
กลับมาพัฒนาชุมชนของตน 
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- เกษตรกรต้นแบบและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
ศพก.อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร มีนายเมืองชัย  ทองลา มี

บทบาทเป็นวิทยากรประจ า ศูนย์   มีหน้า ท่ีในการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตพืชผักให้แก่เกษตรกร
ในชุมชน โดยเมื่อได้องค์ความรู้มาแล้วจะน ามาวิเคราะห์ก่อน และลองท า
เองก่อน แล้วจึงน ามาถ่ายทอดให้เกษตรกรโดยใช้ช่ือเสียงในการจูงใจให้

เกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ ท าให้เกษตรกรจากศูนย์ฯ อื่นอยากเข้ามาเรียนรู้  
 

 
3.4 ก าหนดแผนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอป่าต้ิว จะมีทีมชุดปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะห์และให้ค าแนะน ากับสมาชิก ตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้แต่ละหลักสูตร ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ดิน  
ก็จะมีทีมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท าการวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรก่อนเบื้องต้น เพราะจะมีเครื่องมือส าหรับ
ตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ ปัญหานั้นเกินขีดความสามารถ ก็จะประสานน าชุด
ดินนั้นส่งตรวจท่ีกรมพัฒนาท่ีดินต่อไป เมื่อทราบผลชัดเจนก็จะแนะน าต่อเนื่องในเรื่องของสูตรการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินและสูตรอื่นๆ ซึ่งผลจากการท่ีเกษตรกรน าดินมาตรวจวิเคราะห์และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
นั้น ท าให้สามารถลดต้นทุนการปลูกพืชผักได้ ในกรณีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ไปเข้ารับการอบรม
มาก็จะน าองค์ความรู้ท่ี ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเองก่อน ถ้าได้ผลเป็นท่ีพึงพอใจแล้ว จึงน าองค์ความรู้
นั้นๆมาขยายต่อสู่สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  

 

3.5 ขับเคลื่อนการด าเนนิงาน ศพก.  
 หลังจากท่ีก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯแล้ว เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ า 

ต าบลโคกนาโก และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้พูดคุยหารือกลไกการท างานว่า ใครเป็นคนท า ท าเรื่องอะไร 
ท าท่ีไหน ท าเมื่อไร ระยะเวลาเท่าไร ท าอย่างไร งบประมาณท่ีจะด าเนินการประมาณเท่าไร โดยมอบหมายงาน
ให้คณะกรรมการตามความถนัดของแต่ละคนในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การท างานไว้ ดังนี้  

1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งกรณีมีปัญหาเร่งด่วนก็
สามารถเรียกประชุมได้ตลอดเวลา  

2) พิจารณาจัดท าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ในส่วนท่ียัง
ขาดอยู่ หรือต้องการเพิ่มเติมจากหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  

3) เมื่อได้งบประมาณสนับสนุนแล้วหรือได้รับการสนับสนุนมาเป็นครุภัณฑ์ มาด าเนินงาน เช่นระบบ
น้ าในการบริหารจัดการน้ าในแปลงสาธิต การท าโรงเพาะช ากล้าไม้ การท าโรงเก็บปุ๋ยคอก ปู๋ยหมักชีวภาพ
คณะกรรมการก็จะแบ่งหน้าท่ีกันควบคุม และจัดท าบัญชีรายละเอียดการรับงานของแต่ละเรื่อง  

4) จัดให้คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต่ละด้านตามความถนัด  
5) ให้มีการจดบันทึกทุกครั้ง เช่น วัน เวลา สถานท่ี ช่ือของเกษตรกรท่ีเข้ามาใช้บริการ  
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3.6 การให้บริการ/กิจกรรม  
 มีกิจกรรมในการให้บริการด้านการเกษตรการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  ของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ 

และเกษตรกรท่ีสนใจในการมาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นด้านสัตว์  ประมง  พืช 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

 โดยจะมีคณะกรรมการ ศพก. ท าหน้าท่ีในการให้บริการ รวมท้ังให้บริการในการให้ค าแนะน า 
สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมท้ัง เป็นจุดศูนย์กลางในการ
พบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นท่ี 

 ส าหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร นั้น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอ าเภอป่าต้ิว ได้จัดท าแผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสมาชิก และใช้ช่องทางเครือข่ายของ
วิสาหกิจชุมชนกระเจียวหวานโคกนาโก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางทางการเกษตร นอกจากนั้น ยังมี
เมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภาพดีไว้บริการให้กับสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป นอกจากนี้ กลุ่มยังมีการให้ความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพโดยมีจุดถ่ายทอดและสาธิตให้ทดลองปฏิบัติได้ด้วยตนเองให้กับสมาชิก
และเกษตรกรท่ัวไป 

 

3.7 สร้างเครือข่าย  
 วิสาหกิจชุมชนกระเจียวหวานโคกนาโก  
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  
 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  

การมีศูนย์เครือข่ายอยู่ท่ี ศพก. ท้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจียวหวานโคกนาโก ศดปช. ศจช. 
เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว เมื่อเกษตรกรมาใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ครบวงจร ต้ังแต่การลดต้นทุน
การผลิต การท าปุ๋ยส่ังตัด การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การท าสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการแปรรูป     
เป็นต้น  
 

3.8 การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอป่าต้ิว 

1) จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์เครือข่าย เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน ศูนย์

จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
3) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  
4) แจ้งข่าวทางเสียงตามสาย  
5) มีหนังสือเตือนสมาชิก  
6) ใช้วิธีบอกต่อ  
๗) ส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 
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3.9 การบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่  
  

 
 

 1) CoO (จังหวัด) มีการท างานอย่างไร  
- มีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มาสนับสนุน

วิชาการและปัจจัยทางการเกษตร โดยอาศัยความมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

- มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
มีเกษตรจังหวัดยโสธรเป็นประธานคณะท างาน และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นเลขานุการ
คณะท างาน  

- หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดยโสธร มีทีมงานในการด าเนินงาน ศพก. 
โดยให้เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมาเรียนรู้การจัดงาน Field day เพื่อน าวิธีการด าเนินงานไปใช้การจัดงาน ของ
อ าเภอตนเอง  

 บทบาทของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีแต่งต้ังขึ้นเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้ให้ความร่วมมือ และบูรณาการการท างานเป็นอย่างดี ทุกๆ 
หน่วยงานในการด าเนินงานขับเคล่ือน ศพก. ต้ังแต่การวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. การก าหนด แนวทางการ
พัฒนาและแผนการด าเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ของ ศพก. ซึ่งแต่ละหน่วยงาน จะมีการบูรณา
การการท างานท่ีแตกต่างกันไป ตามแต่ละบทบาทและภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งนอกจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวแล้ว ยังมีหน่วยงานจากภายนอกท่ีไม่ใช่หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาร่วม
บูรณาการการท างานและให้ความรู้ภายใน ศพก.อีกด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์ และการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น ซึ่งผลส าเร็จจากการบูรณาการการท างานร่วมกันของคณะกรรมการ
ต่างๆ และหน่วยงานภาคี ส่งผลให้ ศพก. มีการขับเคล่ือนการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และ
เห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นท่ีได้  

 

3.1๐ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาท าวิจัย  
1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เข้ามาศึกษาทาวิจัยเรื่องการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรในชุมชน  ซึ่งได้คิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีสามารถน ามาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับยุค
สมัยปัจจุบัน และทันกระแสโลก และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ใน ศพก.อ าเภอป่าต้ิวได้เป็นอย่างดี  

2) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี เข้ามาศึกษาวิจัยการปลูกปอเทืองเพื่อ
คัดเมล็ดพันธุ์ ท่ีมี คุณภาพดีเหมาะสมกับพื้น ท่ี ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่เกษตรกร                 
ผู้ท่ีสนใจน าไปใช้เป็นพืชหมุนเวียนสร้างธาตุอาหารปรับปรุงบ ารุงดินต่อไป 
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๔. ประโยชน์ของ ศพก. ต่อส่วนรวม 
เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรในชุมชน และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นท่ีได้ 

โดยได้เรียนรู้จากของจริงและสามารถนาไปปฏิบัติได้ มีหลักสูตรการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และการบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ซึ่ง
อ าเภอป่า ต้ิวเป็นพื้น ท่ี ท่ี เหมาะสมกับการปลูกข้าว 
เกษตรกรส่วนใหญ่ท านา แต่มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
โรคแมลงระบาดและมีปัญหาภัยแล้ง จึงต้องมีการปลูกพืช
ทดแทนหรือปลูกพืชชนิดอื่นผสมผสาน ท าให้การมี ศพก. 
ในพื้นท่ีสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี
อ า เภอป่า ต้ิว  จังหวัดยโสธร  นอกจากความรู้ ด้ าน
การเกษตรแล้วยังมีความรู้จากหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง
เกิดความสามัคคีกันละแบ่งปันกันด้านความรู้และส่ิงของ  

4.1 เกษตรกรได้มาเรียนรู้จากของจริงเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก ซึ่งสามารถน าไป
ปฏิบัติได้  

4.2 มีประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไปและผู้ท่ีสนใจ มาศึกษาหาความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ท่องเท่ียวเกษตรกของกรมส่งเสริมการเกษตร  

4.3 เป็นแหล่งบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเข้ามาร่วมสนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณ  
เนื่องจากผู้น าและคณะกรรมการให้ความร่วมมือช่วยกันบริหารจัดการการด าเนินงานของ ศพก. ท าให้
หน่วยงานต่างๆ เห็นผลงาน ตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น  

4.4 เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีของเกษตรกร เช่น การวิเคราะห์ดิน การลดการเผาฟาง  
4.5 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความชัดเจนขึ้น แต่ละหน่วยงานท่ี

เข้ามาร่วมในการด าเนินงาน ศพก.รู้บทบาทของตนเอง  
 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกร
ประมาณ 1 ใน 3 ท่ีน าองค์ความรู้ไปใช้ และมีกิจกรรมการแปรรูป โดยเกษตรกรจะน าผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป
ได้มาร่วมจ าหน่ายในกลุ่ม มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเองร้อยละ 8๐  
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5. ปัจจัยความส าเร็จ  
 การด าเนินงาน ศพก. อ าเภอป่าต้ิว ประสบความส าเร็จได้เพราะเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและ

เกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาส่วนตัวในการท างาน รวมถึงได้รับการสนับสนุน 
จากส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธรเป็นอย่างดี นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานในพื้นท่ีก็มีส่วนส าคัญ โดยการด าเนินงาน ศพก. อ าเภอป่าต้ิว มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ท้ังใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริม
สหกรณ์กรมชลประทาน ฯลฯ) และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การบริหารส่วนต าบล 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมการพัฒนาชุมชน ฯลฯ) มาท างาน
ร่วมกัน ท้ังในด้านการสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มใจ ท าให้การด าเนินงาน ศพก. อ าเภอป่าต้ิว เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะ
เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ท่ีเสียสละท้ังก าลังใจ ก าลังกายและก าลังทรัพย์ มีจิตอาสาใน
การเป็นวิทยากร และด าเนินงานให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
  1) เกษตรกรต้นแบบมีความเสียสละสถานท่ีและท่ีดิน มีจิตอาสา ประสานประโยชน์ชุมชน ซื่อสัตย์   
มีวิสัยทัศน์ 
  2) คณะกรรมการมีความต้ังใจ ซื่อสัตย์ มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม สามัคคี  เสียสละและมีจิตอาสา 
  3) คณะกรรมการฯ ร่วมวางแผน ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
  4) หน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน ให้ค าแนะน าอย่างเข้าใจและต่อเนื่องให้แนวทางใน
การด าเนินงานและแก้ปัญหา 
  5) สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มตามมติท่ีประชุม 
  6) การท างานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกได้ตามความต้องการและเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับ 
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7) ศพก.มีข้อมูลฐานเรียนรู้ และองค์ความรู้ ต้องตรงกับสภาพพื้นท่ีและความต้องการของเกษตรกร มี

หลักสูตรการเรียนรู้ต้องชัดเจนและถูกต้องเกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ท าให้เกษตรกรต้องเป็นผู้ท่ีเปิด
ใจยอมรับให้ ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้  

8) คณะกรรมการในการขับเคล่ือน เจ้าหน้าท่ี และเกษตรกร มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการ
ขับเคล่ือน ศพก.  

9) มีหน่วยงานภาคีในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความร่วมมือใน
การขับเคล่ือน  

10) เกษตรกรในพื้นท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
11) ศพก. อ าเภอป่าต้ิว มีความพร้อมด้านฐานการเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 

เกษตรกรในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  
 

๖. ปัญหาและอุปสรรค 
 6.1 ด้านงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณให้ ศพก. จ านวน 5,000 บาท 

ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงอาคารเรียนรู้ เนื่องจากเป็น ศพก. หลัก ซึ่งย้ายท่ีต้ังใหม่เมื่อ ปี 2562 ท าให้ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนศาลาเรียนรู้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต้องไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใน
การด าเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีกรมฯ ให้ด าเนินการ จากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นท่ี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า
น้ า ค่าไฟ เป็นภาระของเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์ท่ีต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายเอง ขาดงบประมาณสนับสนุน
เกี่ยวกับสถานท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ เช่น ศาลาเรียนรู้ ท่ีได้มาตรฐาน ห้องน้ า โต๊ะ เก้าอี้   

 6.2 ด้านอื่น ๆ  
- ไม่มี  

 

7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 เนื่องจากเกษตรกรต้นแบบเจ้าของพื้นท่ีได้เสียสละท้ังเวลา สถานท่ีในการด าเนินงาน ศพก. 

ตามนโยบายของกรมฯ และขณะนี้โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ยังใช้ ศพก. เป็นสถานท่ีในการ
ด าเนินการ ท าให้เกษตรกรต้นแบบต้องเสียสละท้ังเวลาและสถานท่ีเพิ่มมากขึ้น อาจไปรบกวนเวลาส่วนตัวท่ี
เกษตรกรต้นแบบควรจะมี จึงขอให้กรมฯ พิจารณาสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการให้เหมาะสม และควร
เพิ่มงบประมาณในการด าเนินงาน ศพก. ให้เหมาะสม  

 7.2 ในอนาคตหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน ศพก. แล้ว อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร      
ก็จะยังคงด าเนินการ ศพก. ต่อไป เพื่อให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน  

 7.3 ควรมีงบประมาณสนับสนุนในด้านการปรับปรุงศาลาเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน ห้องน้ า โต๊ะ เก้าอี้  
งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู ้บอร์ดให้ได้มาตรฐาน และฐานเรียนรู้ต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์เพราะ
ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุง 

 7.๔ วางแผนการขับเคล่ือนของ ศพก. แต่ละปีมีทิศทางเป็นอย่างไร และแต่ละปีจะได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องอะไร  
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