
โครงการน าร่องการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ AIC 
ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)
กรุงเทพมหานคร

13 ธนัวาคม 2564



*1. ความเป็นมา/บทวเิคราะห์
*2. ขั้นตอนการด าเนินงาน
3. ผลการด าเนินงาน
4. ปัญหา/อุปสรรค/วธีิแกไ้ข
5. ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันา

ประเดน็น าเสนอ



1. ความเป็นมา/บทวเิคราะห์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้ความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในการจดัตั้ง
ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) กบั
สถาบนัการศึกษา จ านวน 69 สถาบนั 83 แห่ง 77 จงัหวดั 

มีศูนยค์วามเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร (Excellent 
Center : COE) 6 แห่ง

นโยบาย



1) เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลย ีและ
นวตักรรม 

2) เพ่ือสนบัสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยเีกษตร การประดิษฐน์วตักรรม รวมทั้ง
เคร่ืองจกัรกลเกษตร 

3) เพ่ือเป็นศูนยอ์บรมบ่มเพาะเกษตรกร ผูน้ าสถาบนัเกษตรกร Smart Farmer, 
Young Smart Farmer , STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจงัหวดั 

4) เพ่ือผลกัดนังานเทคโนโลยแีละนวตักรรมผา่นการวจิยั การพฒันา การลงทุน 
การแปรรูป และการบริหารจดัการเชิงพาณิชย ์

วตัถุประสงค์



กรมส่งเสริมการเกษตร มีโครงการน าร่องการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ AIC 
ผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)

***กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นศูนย ์AIC และ
มีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
เป็นศูนย ์COE



วเิคราะห์ข้อมูล

สกพ.1 สกพ.2 สกพ.3 สกพ.4

10 เขต

นอก 7 ใน 3

15 เขต

นอก 9 ใน 6

16 เขต

นอก 6 ใน 10

9 เขต

นอก 4 ใน 5

17 ศบกต. 13 ศบกต. 12 ศบกต. 8 ศบกต.

กรุงเทพมหานคร
50 เขต ช้ันนอก 26 ช้ันใน 24

50 ศบกต.

ส านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร

❖ กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีประมาณ 980,000 ไร่ มีประชากร 475,991 ครัวเรือน 
❖ รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนอยูท่ี่ 45,707 บาท/เดือน 
❖ มีพื้นท่ีการเกษตรรับผดิชอบทั้งหมด 143,367 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.62 ของพื้นท่ี กทม.
❖ จ านวนเกษตรกร 6,638 ครัวเรือน  มีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ข้าว พื้นท่ี 82,745 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85 ของพืน้ทีก่ารเกษตรทั้งหมด
2. ไม้ดอก-ไม้ประดับ พื้นท่ี 6,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.4
3. ไม้ผล พื้นท่ี 3,669.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.6
4. พืชผกั พื้นท่ี 1,855 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.3
5.  อ่ืนๆ เช่น ไมย้นืตน้ สมุนไพร เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า และ ปศุสตัว ์คิดเป็นร้อยละ 6.7





ที่ ช่ือ - สกลุ ศพก. สินค้าหลกั สังกดั
1 นายววิฒัน์  นุ่มก าเนิด แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก ขา้ว ส านกังานเกษตรพื้นท่ี 1

เขตมีนบุรี
2 นายประเมิน  สวนสมุทร แขวงขมุทอง เขตลาดกระบงั ขา้ว ส านกังานเกษตรพื้นท่ี 2

เขตลาดกระบงั
3 นายไวพจน์  นิตทิม แขวงบางเชือกหนงั เขตตล่ิงชนั กลว้ยไม้ ส านกังานเกษตรพื้นท่ี 3

เขตตล่ิงชนั
4 นายวนิยั  แกว้ค า แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ผกั ส านกังานเกษตรพื้นท่ี 4

เขตทวีวฒันา

ศพก.



ศพก. เครือข่าย ประเภท ศจช. แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร

ศพก. ข้าว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

สินค้า
“ข้าว” 

ประธาน 
ศพก.

เครือข่าย เจ้าหน้าที่
กลุ่ม

เกษตรกร

ส านักงานเกษตรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

ส านักงานเกษตรพืน้ที่ 1 เขตมนีบุรี

ศจช.แปลงใหญ่

1

ศบกต.



บริบทพืน้ที ่แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

- การท านาเป็นอาชีพท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณ 90 % ยดึเป็นอาชีพหลกั

- พืน้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  แบ่งเป็น
ปลูกข้าว 4,010 ไร่
ไมผ้ล 412.5    ไร่
สวนผกั 31         ไร่
เล้ียงไก่ 7,041    ตวั
เล้ียงเป็ด 3,390     ตวั     
เล้ียงโค 200 ตวั
เล้ียงประมง 300 ไร่



ปลูกข้าวนาปี ปลูก เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 
เกบ็เก่ียว เดือน พฤศจิกายน - กมุภาพนัธ์

ปลูกข้าวนาปรัง ปลูก เดือน พฤศจิกายน - เมษายน 
เกบ็เก่ียว เดือน มีนาคม- กรกฎาคม

- การถือครองท่ีดิน  ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินเช่า 70 % และท่ีของตนเอง  30  %
- จ านวนแรงานการเกษตรเฉล่ีย  2  คน/ ครัวเรือน,  กรรมกร/รับจา้ง เฉล่ีย  3  คน/ ครัวเรือน
- ราคาผลผลิต (ขา้ว) อยูร่ะหวา่ง 6,000 – 11,000 บาท
- อาชีพเกษตรกรรมเฉล่ียรายได ้ 50,000  บาท/ครัวเรือน/ปี
- การนบัถือศาสนา อิสลาม ร้อยละ 80  และ  พทุธ ร้อยละ 20



พนัธ์ุข้าวทีนิ่ยมปลูก
สุพรรณบุรี 1 50 % 
กข 41  30%
ปทุมธานี 1 10%
พนัธ์ุอ่ืน ๆ  10% 

ขา้วใหผ้ลผลิต  850  กก./ไร่ (ขา้วสด) = 0.85  ตนั x 7,500 บาท =  6,375  บาท

ตน้ทุนท่ีผลิต 4,750 บาท/ไร่ ผลก าไรท่ีได้ 6,375  - 4,750 = 1,625  บาท 

ดงันั้น  ก าไรของเกษตรกร 1,625 บาท  (ยงัไม่รวมค่าแรงของเกษตรกร)



ล าดบัความส าคญัของปัญหาของชุมชน (แผนพฒันาการเกษตรฯ)

1. พนัธ์ุขา้ว (มีขา้ววชัพืช) / การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไม่มีประสิทธิภาพ
2. ราคาขา้ว
3. ปัจจยัการผลิตปุ๋ย  น ้ ามนั
4. ดินเปร้ียว
5. วชัพืช และโรคแมลง



มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ (AIC)

หน่วยงานในสังกดั 
กระทรวงเกษตรฯ

ส านักงานเกษตรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

ส านักงานเกษตร

พืน้ที่ 

มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย 

(COE)

ศพก. และ

เครือข่าย

แปลงใหญ่ รถหย่อนกล้าข้าว
I-KIAM KU

x
Marketing Online

x
IOT



2. ขั้นตอนการด าเนินงาน

2.1 วเิคราะห์ข้อมูล   
(คน พืน้ที่ สินค้า)

2.2 เลือกสินค้า/พืน้ที่
ด าเนินการ

2.3 จัดเวทีเพ่ือหาแนว
ทางการพฒันากลุ่ม

2.4 คดัเลือก
นวตักรรม/เทคโนโลยี

2.5 ถ่ายทอด
นวตักรรม/เทคโนโลยี

2.6 การใช้นวตักรรม
ในพืน้ที่

2.7 สรุปผลการใช้
2.8 เผยแพร่องค์

ความรู้



3. ผลการด าเนินงาน

3.1 วเิคราะห์ข้อมูล คน พืน้ที ่สินค้า

คน เจ้าหน้าที่ ศพก./เครือข่าย เกษตรกร

พืน้ที่ ปริมาณพืน้ที่
เกษตร

ผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้

สินค้า ปริมาณสินค้า/
พืน้ที่

ความส าคญั
ของชนิดสินค้า

ผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้



3.2 เลือกกลุ่มคน/พืน้ที่ด าเนินการ/สินค้า

นายประเสริฐ  ภู่เงนิ
ประธาน ศพก.เครือข่าย ศจช. แขวง

โคกแฝด เขตหนองจอก กทม.

ศพก.เครือข่าย ศจช. แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กทม. / แปลงใหญ่ / 

ศบกต. โคกแฝด

ข้าว



ปัญหาการก าจดัวชัพืชจากการปลูกขา้ว

ปัญหาตน้ทุนการผลิต

ปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืช

*ตอ้งการเทคโนโลยใีนการผลิต

3.3 การจดัเวทเีพ่ือหาแนวทางการพฒันากลุ่ม

ผล



การศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  เกษตรกรไดค้วามรู้เก่ียวกบันวตักรรมเคร่ืองหยอ่นกลา้ขา้ว ซ่ึงสามารถช่วย
ลดปัญหา ของการมีวชัพืชในนาขา้ว สามารถลดตน้ทุน และโรคแมลงศตัรูพืชได ้ซ่ึง
สามารถแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรได ้

เกษตรกรจึงกลบัมาปรึกษากนัอีกคร้ัง และสมาชิกใหค้วามสนใจ จึงไดเ้ชิญ 
คณะอาจารย ์มาบรรยายเร่ืองนวตักรรมใหก้บัสมาชิกเพ่ิมเติม

3.4 คดัเลือกนวตักรรม/เทคโนโลยี







3.5 ถ่ายทอดนวตักรรม/เทคโนโลยี

1) อาจารย์จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อบรมนวตักรรม
เคร่ืองหย่อนกล้าแก่กลุ่มเกษตรกร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.



2) เจ้าหน้าทีส่ านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ส านักงานเกษตรพืน้ที่ 1 ร่วม
ให้ค าแนะน าในการจดัตั้งกลุ่ม/การท าธุรกจิ/การเช่ือมโยงการด าเนินงานกบัแปลงใหญ่



3.6 ทดลองใช้นวตักรรม

จัดท าแปลงเพาะกล้านวตักรรมรถหย่อนกล้าไอ-เคีย่มเคยู 



ได้จัดท าแปลงเพาะกล้า ในพืน้ที่ 6 ไร่ 



น านวตักรรมรถหย่อนกล้าไอ-เคีย่มเคยู ลงในแปลงปลูก 





ด าเนินการหย่อนกล้าข้าวตามกลุ่มเป้าหมายได้ จ านวน 800 ไร่



✓ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาก 668 กก./ไร่ 
เพิ่มเป็น 750 กก.ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.27

✓ ต้นทุนการผลิต ลดลง 640 บาท/ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 13.62

✓วัชพืชจัดการง่ายขึน้
✓ กลุ่มเกษตรกรสนใจเป็นผูป้ระกอบการรับจ้างเพิ่มขึ้น 

1 กลุ่ม
✓ เกษตรกรให้การยอมรับในนวัตกรรมที่ถ่ายทอด และ
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดได้

3.7 สรุปผลการใช้



3.8 เผยแพร่องค์ความรู้

ประธาน ศพก. เครือข่าย มีแผนเป็นวทิยากรใหเ้กษตรกรในกิจกรรมอบรม
เกษตรกร 30 ราย/ศพก. (เล่ือนการจดักิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 แต่มีแผนในปีงบฯ 65)



4. ปัญหา/อุปสรรค/วธีิแก้ไข 

1. พื้นที่แปลงเพาะกล้าเป็นพื้นที่ที่มีน้้าขังท้าให้กล้าได้รับความเสียหาย

วิธีแก้ไข ปรับพื้นที่ใหม่และขุดร่องระบายน้้าเพื่อให้น้้าระบายได้ดีขึ้น 
หรือเปลี่ยนพื้นที่



2. การขนย้ายกล้าจากแปลงเพาะมีความล้าบากเนื่องจากเป็นฤดูฝนไม่สามารถน้ารถเข้า
ไปถึงแปลงเพาะกล้าได้ ท้าให้ต้องมีการขนย้ายกล้าโดยใช้แรงงานและระยะทางมากขึ้น
กว่าเดิม ท้าให้ใช้เวลาในการขนย้ายมากขึ้น

วิธีการแก้ไข ขนย้ายกล้าก่อน 1 วัน เพื่อที่จะหย่อยกล้าในวันถัด



3. ปิ่นโตขนกล้ามีน้้าหนักมากท้าให้ยากต่อการขนย้าย

วิธีการแก้ไข เสนอให้มีการพัฒนาปิ่นโตให้มีน้้าหนักเบากว่าเดิม



4. พื้นที่หย่อนกล้า (แปลงนา) ไม่เรียบเสมอ/พื้นที่หล่ม เมื่อท้าการหย่อนกล้า
ท้าให้รถหย่อนกล้าจม ซึ่งท้าให้เสียเวลาในการแก้ไข และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
(ค่าแรงงาน)

วิธีการแก้ไข ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนด้าเนินการ / ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์ 
(Laser land leveling)



5. ในกรณีถ้าคิดค่าใช้จ่าย/รับจ้าง รายได้อาจไม่คุ้มทุนต่อค่าจ้างแรงงาน

วิธีการแก้ไข วิเคราะห์กระบวนการบริหารต้นทุนและวางระบบการท้า
เชิงธุรกิจให้รอบคอบ / ลดการใช้แรงงาน



1. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีการใช้แรงงานน้อยลง
2. พัฒนาอุปกรณ์ให้มีน้้าหนักน้อยเพื่อง่ายต่อการขนย้าย
3. พัฒนาเทคโนโลยีการขนย้ายกล้าที่ทันสมัย และรวดเร็ว
4. พัฒนาระบบการให้น้้าแบบอัตโนมัติ เพื่อลดแรงงานคน

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพฒันา



: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไดม้อบ
เคร่ืองหยอ่นกลา้แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พร้อมอุปกรณ์ ให้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มก. ไดม้อบเคร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่ กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. เรียบร้อยแลว้

ปัจจุบัน



มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดย ดร.อุดมศักดิ์ เลศิสุชาตวนิช 
ภาควชิาโรคพืช คณะเกษตร ตรวจวเิคราะห์โรคพืช (เตย) ให้กบั ศพก. เขตตลิง่ชัน

AIC (เพิม่เตมิ)



มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ (AIC)

หน่วยงานในสังกดั 
กระทรวงเกษตรฯ

ส านักงานเกษตรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

ส านักงานเกษตร

พืน้ที่ 

มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย 

(COE)

ศพก. และ

เครือข่าย

แปลงใหญ่ รถหย่อนกล้าข้าว
I-KIAM KU

x
Marketing Online

x
IOT

COE
ศูนย์ความเป็นเลศิทางด้านเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางการเกษตร
(Excellent Center : COE) 



ใช้กลไกการอบรมประธานศูนย์เครือข่ายในการเช่ือมโยงการ
ด าเนินงานกบั COE โดยเน้นประเด็นเร่ืองของการท าธุรกจิและการตลาด
ออนไลน์ โดยมีประธาน ศพก. จ านวน 1 ราย และประธานเครือข่ายเข้า
ร่วม 40 ราย เข้าร่วมการอบรม

หลงัการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอให้น าเทคโนโลยีเกีย่วกับ 
IOT มาอบรมในคร้ังต่อไป โดยได้ประสาน มก. (คณะเกษตรฯ แล้ว)

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย (COE)



AIC

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน)

คณะวศิวกรรมฯ คณะเกษตรฯ

IOTI-KIAM KU

COE

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

Marketing Online

ส านักงานเกษตรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

การให้บริการอ่ืนๆ

สรุป



ประสานงานและด าเนินการโดย

➢ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
เครือข่าย ประเภท ศจช. แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร

➢ ส านักงานเกษตรพืน้ที่ 1 เขตมนีบุรี
➢ ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
➢ หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์




