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คํานาํ 

 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) จัดต้ังขึ้นเพ่ือใหเปนศูนยกลางใน

การถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเปนศูนยกลางในการใหบริการและแกไขปญหาดาน

การเกษตรแกพ่ีนองเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในดานการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต การแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ การประชาสัมพันธและการเช่ือมโยงตลาด รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกร การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ในการประกอบอาชีพ และประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ตลอดจนเปนศูนยกลางในการบูรณาการงานรวมกันของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานภาคี เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ใหเปนจุดนัดพบสําหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่กับ

เกษตรกร และระหวางเกษตรกรกับเครือขายเกษตรกรดวยกันเอง เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตร

ในพ้ืนที่ใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน 

  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสําคัญและศักยภาพของ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในดานการเปนศูนยกลางในการถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตรแกเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงไดรวมกับเกษตรกรตนแบบและชุมชน ดําเนินการ

ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ        

ซึ่งมีความโดดเดนในเรื่องการผลิตพริกคุณภาพครบวงจร เพ่ือรวบรวมไวเปนคลังความรูสําหรับการถายทอดแกพ่ี

นองเกษตรกรผูผลิตพริกในพ้ืนที่อําเภอเมืองฯ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ตอไป 

 

 

 

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

            หนา 

 1) ความเปน                    1  

 2) การดําเนินงาน         5 

 3) ผลการดําเนินงานและปจจัยแหงความสาํเร็จ      7

 4) การทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร      8 

 5) ภาคผนวก          10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

อําเภอเมืองศรสีะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

  

 1.1 ความเปนมาของ ศพก. 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ต้ังขึ้นตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของ

ชุมชนที่เกิดจากปญหาของชุมชน และสามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปน

เครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

อยางตอเน่ืองตลอดฤดูการผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ เพ่ือใหเกษตรกรที่มาเรียนรู

เกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึก ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และมีระบบการผลิตที่

พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน รวมทั้งยังเปนจุดใหบริการขอมูลขาวสาร และบริการดานการเกษตรตาง ๆ กับเกษตรกร 

อีกทั้งยังใชเปนจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองศรีสะเกษ จัดต้ังขึ้นเมื่อ 

ป 2557 ต้ังอยูที่หมูที่ 1 บานหนองหวา  ตําบลหนองแกว อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ เปนศูนยเรียนรู

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตพริกคุณภาพ โดยอําเภอเมืองศรีสะเกษ เปนแหลงปลูกพริกขี้หนูเม็ดใหญและพืชผักที่

สําคัญของจังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ปลูกสวนใหญอยูในตําบลหนองแกว ตําบลโพนเขวา ตําบลโพธ์ิ ตําบลนํ้าคํา  

ตําบลหมากเขียบ และตําบลคูซอด ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มต้ังแตเดือน สิงหาคม – เดือนมีนาคม ของทุกป พ้ืนที่ปลูก

ประมาณ 2,500 ไร ผลผลิตเฉลี่ยตลอดฤดูกาลผลิต (พริกสด) 2,500 - 3,000 กิโลกรัมตอไร พริกจึงเปนพืช

เศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่สรางรายได ใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่  

 1.2 เกษตรกรตนแบบ            

  นายนัฏฐนิช ศรีคําภา เกษตรกรตนแบบและประธานแปลงใหญพริกตําบลหนองแกว อายุ 52 ป 

เริ่มปลูกพริกเพ่ือการคาต้ังแต ป  2539  ซึ่งกอนหนาน้ันไดประกอบอาชีพอยูที่กรุงเทพฯ มาโดยตลอด  โดย

ระยะแรกเริ่มปลูกพริกเพ่ือเปนรายไดเสริมจากการทํานาที่เปนอาชีพหลัก โดยเริ่มปลูกในพ้ืนที่  2 งาน  ซึ่งในปแรก

ที่ปลูกปรากฏวาสามารถสรางรายไดเปนที่นาพอใจ เพราะในตอนน้ันเกษตรกรที่ปลูกพริกยังมีนอย ในพ้ืนที่หมูที่ 1 

บานหนองหวา มีจํานวนครัวเรือนที่ปลูกพริกประมาณ 10 ครัวเรือน จากทั้งหมดกวา 80 ครัวเรือน  ปจจุบัน

เกษตรกรในพ้ืนที่ใหความสนใจปลูกพริกมากขึ้น  เน่ืองจากผลตอบแทนที่คอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบรายไดที่เกิดจาก

การทํานา เพราะผลผลิตขาวและราคาตกตํ่า เก็บผลผลิตไดเพียงฤดูกาลละครั้ง ตนทุนการผลิตก็สูง แตพริกหน่ึง

ฤดูกาลผลิตจําหนายไดหลายครั้งยาวนานประมาณ  4-5 เดือน โดยเก็บจําหนายสัปดาหละครั้งหรือเดือนละ



 
 

ประมาณ 3-4 ครั้ง ซึ่งราคาถือวาดีมากโดยราคาเฉลี่ย (พริกสด) ทั้งปอยูประมาณ 30 - 50 บาทตอกิโลกรัม  เมื่อ

เห็นวาการปลูกพริกนาจะมีอนาคตที่ดีกวา จึงเริ่มขยายพ้ืนที่ปลูกพริกมากขึ้น ตอมาจึงไดประสบปญหาเรื่องของ 

ราคาผลผลิตที่ตกตํ่าไมแนนอน ตนทุนการผลิตที่สูง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และคุณภาพผลผลิตยังไม

ตรงตามความตองการของตลาดและผูบริโภค จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเนนเรื่องของการลดตนการ

ผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพใหตรงตามความตองการของตลาดและปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งมีหนวยงานรัฐได

เขามาสนับสนุนชวยเหลือทั้งองคความรูตางๆ ปจจัยการผลิต  ชองทางการจําหนายผลผลิต นอกจากน้ันไดมี

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยมีการใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึงดวย ในป พ.ศ. 2560 ไดมีการรวมกลุมกันของ

เกษตรกรผูปลูกพริกในพ้ืนที่ตําบลหนองแกวจํานวน 152 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก 250 ไร ต้ังเปนกลุมแปลงใหญพริกขึ้น

เพ่ือวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต โดยผานกระบวนการ

คิด วิเคราะห และนําไปปฏิบัติไดจริง เกิดผลอยางเปนรูปธรรม      

 ปจจุ บันศูนย เรียนรูการเพ่ิมประสิท ธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองศรีสะเกษ  

เปนศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตพริกใหไดคุณภาพและเกษตรผสมผสาน โดยมีแปลงเรียนรู หลักสูตรการ

เรียนรู และฐานการเรียนรู ดังน้ี 

๑. แปลงเรียนรู 

     แปลงเรียนรูภายในศูนยเรียนรูฯ ใชเปนแปลงสาธิตใหกับเกษตรกรที่เขามาศึกษาไดโดยเกษตรกร

ตนแบบ  ยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใหผูที่เขาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

และเปนสถานที่ในการถายทอดองคความรู ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปทั้งในชุมชน ตลอดจน

เกษตรกรภายนอกที่เขามาศึกษาดูงาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒. หลักสูตรการเรียนรู 

หลักสูตรหลัก 

1. การผลิตพรกิใหมีคุณภาพ 

2. การลดตนทนุการผลิตและการวิเคราะหดิน 

3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ 

4. การจัดการดานการตลาดและการแปรรปูผลผลิต 

     หลักสูตรภาคบังคับ 

1. เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน 

    

  หลักสูตรเสรมิ 

1. บัญชีครัวเรอืนและบัญชีตนทุนการผลิต 

2. การใชนํ้าอยางรูคุณคา 

3. การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกร 

๓. ฐานเรียนรู 

ฐานการเรียนรู 1 : การผลิตพริกใหมีคุณภาพ โดยมีการเรียนรูกระบวนการ ขั้นตอนกระบวนการ

ผลิตพริกใหมีคุณภาพ ดังน้ี 

1. การเตรียมดินและปรับปรุงคุณภาพดินสําหรับปลูก 

2. การเพาะกลาพริกและการดูแลรักษา  

3. ขั้นตอนและวิธีการปลูก 

4. การดูแลรักษา การใสปุย การใหนํ้า การบริหารจัดการศัตรูพริก 

5. การจัดการผลผลิต การคัดคุณภาพผลผลิต 

 
       

 

 

 

  ฐานการเรียนรู 2 : การลดตนทุนการผลิต โดยเปนจุดเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ/ปุยอินทรียนํ้า 

การผสมดินเพาะกลาเอง การปรับปรุงบํารุงดินและการวิเคราะหดิน รวมไปถึงการใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูก

เวลา โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน เพ่ือใหเกษตรกรและผูที่สนใจเขามาเรียนรูเขาใจวิธีและกระบวนการ

ผลิต สามารถนําไปพัฒนาและประยุกตใชเองได 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ฐานการเรียนรู 3 : การปองกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ โดยเปนจุดเรียนรูในเรื่องของ

การจําแนกและวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูที่เกิดในพริก ตลอดจนการวิธีการแกไขกําจัด นอกจากน้ียังเปนจุดสาธิต

วิธีการผลิตและวิธีการใช สารชีวภัณฑ นํ้าหมักชีวภาพ และการนํามาผลิตใชและประโยชนในปองกันจํากัดแมลง  

 

 

 
 

   

ฐานการเรียนรู 4 : การตลาดและการแปรรูปพรกิ เปนเรียนรูในเรื่องของการคัดคุณภาพของพริก

ตามความตองการของตลาดผูบริโภค ชองทางการจําหนาย ตลอดจนการแปรรูปพริกเปนผลิตภัณฑตางๆ 

 

 

 

 

   

 

  ฐานการเรียนรู 5 : เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน เปนจุดเรียนรูที่มี

การจัดพ้ืนที่เปนแปลงเรียนรูภาย ศพก. ประกอบดวย กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ดานประมง 

ดานปศุสัตว ดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนการผลิต และกิจกรรมที่เปนภูมิปญญาในทองถิ่น 

 

 

 



 
 

ฐานการเรียนรู 6 : การใชน้ําอยางรูคุณคา เปนการเรียนรูในการใชนํ้าอยางรูคุณคาในการ 

ปลูกพืชผักระบบนํ้าหยด ระบบสปริงเกอร และองคความรูในการใชนํ้าในพริก 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงาน 

๑. การถายทอดเทคโนโลย ี

    เกษตรกรตนแบบเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูฯ เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตคุณภาพตลอดหวงโซการผลิต ใหแกเกษตรกรในชุมชนและผูที่สนใจเขามาเรียนรู ศึกษาดูงาน ดังน้ี 

 1.1. การลดตนทุนการผลิตพริก โดยการใชนํ้าหมักชีวภาพ การผลิตปุยอินทรียใชเองจากวัสดุที่หา

ไดในทองถิ่น และการใชสารชีวภัณฑตางๆ ในการกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

 1.2. การเพ่ิมผลผลิตพริก โดยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปรับเปลี่ยนระบบการใหนํ้าเปนแบบ

สปริงเกอรและนํ้าหยด การใชวัสดุคลุมแปลงปลูกเพ่ือลดการระบาดของวัชพืช โรค แมลงศัตรูพืช และรักษา

ความช้ืนภายในแปลง การตัดแตงทรงพุมที่หนาแนนเกินไปเพ่ือลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 1.3. การเก็บผลผลิต โดยมีการคัดและทําความสะอาดผลผลิต และคัดเกรดตามความตองการของ

ตลาด ซึ่งสวนใหญจะเก็บในรูปของพริกสดทั้งสุกและไมสุก 

 1.4. การตลาด โดยมีการติดตอประสานกับผูรวบรวมผลผลิตและผูรับซื้อ มาใหขอมูลกับเกษตรกร

ผูปลูกพริกในเรื่องทิศทางตลาดพริกและทําขอตกลงรวมกันกับผูรับซื้อ 

2. การกําหนดแผนในการถายทอดความรู            

 ศูนย เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

มีกระบวนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบคณะกรรมการ ศพก.ระดับอําเภอ โดยมีเกษตรกรตนแบบจาก ศพก.หลัก

และเครือขาย ที่กระจายอยูทุกตําบล ทั้งหมด 19 จุด ซึ่งแตละจุดสามารถเปนจุดเรียนรูดานการเกษตรตามกิจกรรม

และสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรตนแบบ และมีการเช่ือมโยงกัน จึงทําใหเกษตรกรสามารถเขาเรียนรูดูงานตามความ

สนใจ แลวนํากลับไปประยุกตใชได นอกจากน้ี ศพก.อําเภอเมืองศรีสะเกษ ยังเปนจุดใหบริการดานการเกษตรจาก

หนวยงานภาคีตางๆ เชน 

  - การพัฒนาเกษตรกรผูนํา เปนการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา เพ่ือใหเปน

เกษตรกรตนแบบในการขยายผลสูชุมชนตอไป                                                              



 
 

  - การอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเกษตรกรแปลงใหญพริก 

  - หนวยงานภาคีตางทั้งภาครัฐและเอกชนใชเปนจุดเรียนรูดูงานและอบรมเกษตรกรที่รวมโครงการ

ตางๆ ตามภารกิจความรับผิดชอบ 

  - เกษตรกรทั่วไปสามารถเขาเรียนรูไดตลอดเวลาโดยจะมีวิทยากรและขอมูลเอกสารประกอบแต

ละฐานการเรียนรู ซึ่งสามารถเรียนรูไดดวยตนเองได  

๓.  การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 

     ๓.1  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ อยางนอยปละ 6 ครั้ง กรณีมีปญหาสามารถเรียก

ประชุมไดตลอดเวลา 

      ๓.2  ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหเกษตรกรไดใชประโยชนจากศูนยฯ ใหมากขึ้น 

      3.3  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน กิจกรรมอบรมให

ความรูเกษตรกร การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกอนเริ่มตนปฤดูกาลผลิตใหม (Field day)  

      3.4  พิจารณาจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานของศูนยฯ ในสวนที่ขาด หรือ

ตองการเพ่ิมเติมจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

 

 4. การบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ 

    ในการดําเนินงานของ ศพก. นอกจากจะมีคณะกรรมการตางๆ ที่แตงต้ังขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงานของศูนยฯ 

แลวยังมีหนวยงานภาคีตางที่รวมบูรณาการในการขับเคลื่อนงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ต้ังแตการวิเคราะห

ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการดําเนินงาน ศพก. สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้ง

การใหบริการตางๆ ของ ศพก. ซึ่งแตละหนวยงาน จะมีการบูรณาการการทํางานที่แตกตางกันไป ตามแตละบทบาท

และภารกิจของหนวยงานน้ันๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการศึกษาธิการ ผูนําทองถิ่นในชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เกษตรกรในชุมชน และหนวยงานเอกชนในพ้ืนที่ เปนตน ซึ่งผลสําเร็จจากการบูรณาการการทํางานรวมกัน

ของ สงผลให ศพก. มีการขับเคลื่อนการดําเนินการไดอยางตอเน่ือง มีความ เขมแข็ง และเห็นผลเปนรูปธรรม 

สามารถเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและใหคําปรึกษาแกเกษตรกรในพ้ืนที่ได    

5. การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่เพือ่แกไขปญหาใหกับสมาชิก 

    การดําเนินการของ ศพก.อําเภอเมืองศรีสะเกษ กรณีที่เกษตรกรประสบปญหาที่ทางศูนยฯ ไมสามารถ

แกไขปญหาได ก็จะประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของตามภารกิจความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน เพ่ือจะไดให

คําแนะนําและแกไขปญหาใหกับเกษตรกรที่มาขอรับบริการจากศูนยไดตามความตองการ 

6.  เครือขายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

     - แปลงใหญพริก ตําบลหนองแกว 

     - ศดปช.ตําบลโพนขา 



 
 

     - ศจช.ตําบลนํ้าคํา 

     - ศจช.บานจาน 

     - ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินและปุยบานหนองหวา ตําบลโพธ์ิ 

     - ศูนยเรียนรูดานการจัดการดินและปุย ตําบลหนองไผ 

     - ศูนยเรียนรูดานการจัดการศัตรูพืชบานนาสูง ตําบลตะดอบ 

       - ศูนยเรียนรูดานการจัดการศัตรูพืชบานหนองเข็ง ตําบลโพนเขวา 

     - ศูนยขาวชุมชนตําบลหมากเขียบ  

     - ศูนยขาวชุมชนตําบลนํ้าคํา 

     - ศูนยขาวชุมชนตําบลคูซอด 

     - ศูนยขาวชุมชนตําบลโพนคอ 

     - ศูนยเรียนรูดานปศุสัตวตําบลหนองไฮ 

     - ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตําบลโพนขา 

     - ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตําบลหนองครก 

     - ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตําบลหญาปลอง 

     - ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตําบลซํา 

     - ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตําบลทุม 

     - ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตําบลหนองแกว 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเครือขาย เปนแหลงเรียนรูดาน

การเกษตรในชุมชน และบริการขอมูลขาวสารจากหนวยงานตางๆ 

2. เกษตรกรมาเรียนรูเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต  

3. มีการดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายการผลิตสินคาเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพ้ืนที ่

4. เกษตรกร ที่มาเรียนรูที่ ศพก. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร ที่สอดคลองกับบริบทของตนเองและชุมชน 

5. เกษตรกร องคกรเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงเปนเครือขายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินคา

เกษตร สงผลใหมีความเขมแข็ง และพ่ึงพาตนเองได 

6. เกษตรกรมีความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม

ผลผลิต การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุย การแปรรูป การเช่ือมโยงการตลอด และการประกอบอาชีพดาน

การเกษตรโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกตใช 

 



 
 

ปจจัยความสาํเร็จ 

 การดําเนินงาน ศพก.อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ประสบความสําเร็จได มีหลายปจจัยดวยกัน 

ดังน้ี 

 1. เกษตรกรตนแบบทั้ง ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย ใหความสําคัญ และเสียสละเวลาสวนตัวในการ

ทํางาน และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาศูนยตลอดเวลา 

 2. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานภาคีตางๆ 

 3. ไดรับความรวมมือจากชุมชนในพ้ืนที่ 

 4. เกษตรกรในชุมชนตระหนักและใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ใหความสนใจในการ

เรียนรูและขยายผลสูชุมชนตอไป         

 5 คณะกรรมการ ศพก.เข็มแข็ง        

 6. เกษตรกรตนแบบ เปน Smart farmer มีความมุงมั่นในการพัฒนาและจิตสาธารณะ 

ปญหา/อุปสรรค 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะผูจัดทํา 

   1 นายธงชัย หงศรีเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 

   2. นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ 

คณะผูใหขอมูล 

    1. นายนัฏนิช ศรีคําภา ประธาน ศพก. อําเภอเมืองศรีสะเกษ  

   2. คณะกรรมการ ศพก. อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 


