
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 

1. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

การเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชน
ได้ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของ
เกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร 
และเป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และกองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย สามารถสรุปผลการด าเนินงานปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ดังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 

2.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที ่
 
3. เป้าหมาย 

ด าเนินการใน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ประกอบด้วย  
3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศพก. อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
3.2 ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 

3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 



 

3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์ 
3.3 ศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง      

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดังนี้ 

 การจัดท าคู่มือการด าเนินงาน ศพก. ปีงบประมาณ 2564 (http://alc.doae.go.th/?p=5834)    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของพ้ืนที่ โดยมีการแก้ไข ปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

 ตัวอย่างวีดิทัศน์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 
2564 ของ ศพก. รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=6620 

 การสรุปผลการด าเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=5959  

 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2563 (http://alc.doae.go.th/?p=6257) 

 การจัดท าหลักเกณฑ์ รวบรวม ตรวจสอบหลักฐาน และให้คะแนนตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปี 2563 (รอบ
ที่ 1 และรอบที่ 2) เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งกองการเจ้าหน้าที่  
(http://alc.doae.go.th/?p=6384) 

 แนวทางสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. ระดับเขต (http://alc.doae.go.th/?p=6443) 

 การจัดท าแผน ประกอบด้วย 
1) การจัดท าบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จ านวน 12,733 ศูนย์ 

(http://alc.doae.go.th/?p=5577)  
2) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(CoO) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. (แผนราย ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 
4) แผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. และหลักสูตรของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 
5) ศูนย์เครือข่าย ศพก.ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
6) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2564 ใน

ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th) 

http://alc.doae.go.th/?p=5959
http://alc.doae.go.th/?p=6257
http://alc.doae.go.th/?p=6384


 

 การปรับปรุงข้อมูลท าเนียบ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564  

 จัดท าบัญชีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 

 จัดท าท าเนียบผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 
 
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  

2.1 เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 

 เป้าหมายหลัก ปี 2564 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (882 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้ 
เป้าหมายรองที่ 1 การน านวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการด าเนินงาน  
เป้าหมายรองที่ 2 การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

2.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 5,000 
บาท งบประมาณทั้งสิ้น 4,410,000 บาท  

 เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ 
ศพก. จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 

1) ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม 
2) การพัฒนาฐานเรียนรู้  
3) การพัฒนาแปลงเรียนรู้  
4) การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณศูนย์ฯ  
5) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย  
โดยกรมส่งเสริมอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 2,500 บาท รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://alc.doae.go.th/?p=6574  

2.3 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) จ านวน 2,646 ศูนย์  ศูนย์ละ 5,000 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น 13,230,000 บาท 

เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์
เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้าน
ต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้  CoO ทราบ ด าเนินการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ 

 

http://alc.doae.go.th/?p=6574


 

3. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น 24,311,080 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ยังคงมี

ความระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรต้องปรับลดบางกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ 1052 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2564 และแจ้งทุกจังหวัดทราบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 1037 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2564 รายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=6547  

 การปรับวิธีการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/1230 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และแจ้งทุกจังหวัดทราบ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ ว 1129 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดรายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://alc.doae.go.th/?p=6588 

สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2564 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ศพก. ปี 2564 เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน สร้างความ
รับรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน ศพก. ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด าเนินการเมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 
ธ.ค 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และการทัศนศึกษาดูงาน ณ คูโบต้า 
ฟาร์ม ศูนย์นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และที่อร่อยฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 -6 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น จ านวน 120 คน รูปแบบของการ
สัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายคณะ แบ่งกลุ่มอภิปราย และน าเสนอผลของแต่ละกลุ่ม เพ่ือทบทวน
บทเรียนการด าเนินงาน ศพก. ปี 2563 และน าเสนอแผนการด าเนินงาน ศพก. ปี 2564 รายละเอียดเพ่ิมเติมและ
สรุปผลการสัมมนาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=6112 

 
3.2 เวทีเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่  

การประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ท าให้เกิดการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน เครือข่าย ศพก. เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเกิดการประสานเชื่อมโยงการท างานเครือข่าย ด้าน

http://alc.doae.go.th/?p=6547%20


 

การผลิต การตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ในทุกระดับ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ได้พบปะ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมโยงการด าเนินงานกันทั้งระดับ ประเทศ เขต จังหวัด และคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย 

 1. ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ด าเนินการ  
โดยส่วนกลาง กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร สลับกันด าเนินการ กับส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
เพ่ือประสานเชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรม
ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และแปลงใหญ่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. 
และแปลงใหญ่ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกเขต คณะกรรมการ ศพก. ระดับประเทศ คณะกรรมการ
แปลงใหญ่ ระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และแปลงใหญ่จากหน่วยงานภาคี โดยมีการจัดประชุม 2 
ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2564 จัดประชุมแบบผสมระหว่างการประชุมแบบปกติหรือแบบเผชิญหน้า

เฉพาะบุคคลเป้ามายที่อยู่ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ส าหรับคณะกรรมการเครือข่าย 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ส่วนภูมิภาคที่มีคณะกรรมการระดับประเทศ 

โดยมีแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) และเครือข่ายปี 2564 ดังนี้ 

เป้าหมายหลัก : ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ จะร่วมกันผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 

เป้าหมายรอง : 
 1) สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแต่ละ ศพก. ร่วมกับ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 

Farmer) 
 2) สร้างแหล่ง “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” โดย ศพก. เชื่อมโยงกิจกรรมภาคการเกษตรในพ้ืนที่ก่อให้เกิด

รายได้สู่ชุมชน 
 2. ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ ระดับเขต ส านักงานส่งเสริม     และ

พัฒนาการเกษตร เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ เพ่ือประสาน
เชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของแต่ละจังหวัดในเขต หลังจากการประชุมหารือจากเวทีระดับประเทศ 
ด าเนินการ เนื่องจากมีสถานการการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดครบตามจ านวนเป้าหมาย โดยมีผล
การจัด ดังนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีการจัดครบ 4 ครั้ง จ านวน 4 เขต และจัดได้ 2 ครั้ง จ านวน 2 
เขต  

 3. การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ส านักงานเกษตร
จังหวัดเป็นผู้จัดการประชุม  คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด หลังจากเวทีการประชุม



 

เชื่อมโยงเครือข่ายระดับเขต เพ่ือน าข้อหารือระดับเขตมาขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของแต่ละอ าเภอในจังหวัด 
เนื่องจากมีสถานการการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดครบตามจ านวนเป้าหมาย โดยมีผลการจัด ดังนี้ 
จังหวัดจัดได้ครบ 4 ครั้ง จ านวน 65 จังหวัด จังหวัดที่จัดได้ 3 ครั้ง จ านวน 5 จังหวัด จังหวัดที่จัดได้ 2 ครั้ง จ านวน 4 
จังหวัด และจัดได้ 1 ครั้งจ านวน 3 จังหวัด 

 4. การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ ด าเนินการโดย เกษตรกร
ต้นแบบ เจ้าของ ศพก. (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) คณะกรรมการแปลงใหญ่ และเกษตรอ าเภอ จัดประชุมหลังจาก
ได้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดมาแล้ว เพ่ือให้คณะกรรมการได้ร่วมกัน วิเคราะห์  และวางแผน การด าเนินงานของ 
ศพก. และแปลงใหญ่ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน เนื่องจากมีสถานการการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดครบตามจ านวนเป้าหมาย 
โดยมีผลการจัด ดังนี้ อ าเภอจัดได้ครบ 4 ครั้ง จ านวน 861 อ าเภอ และอ าเภอที่จัดได้ 3 ครั้ง จ านวน 21 อ าเภอ 

 
3.3 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับศูนย์ประเมินผล ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 
สรุปสาระส าคัญของการประเมินโครงการ ศพก. ปี 2563 ดังนี้ 

1. สาระส าคัญ 
จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน กรม

ส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อม
ในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการ
ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมี
เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 

2. ผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ เชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย/จุดเรียนรู้ 11,742 ศูนย์ พัฒนา

เกษตรกรผู้น า รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ให้เกษตรกร และให้บริการข้อมูลข่าวสาร วิชาการ และการ
บริการด้านการเกษตรต่างๆ รวมจ านวน 269,305 ราย 

3. ผลการประเมิน 
3.1 การน าความรู้ไปใช้ เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการอบรม จ านวน 2 ครั้ง (ปรับลดจาก 3 ครั้ง 

เหลือ 2 ครั้ง เนื่องจากปรับลดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19) ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์/
ปฏิบัติต่อ ร้อยละ 94.19 โดยวิชาที่มีการน าไปปฏิบัติต่อ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน การปรับปรุงดิน 
การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต เป็นต้น 



 

3.2 การเปลี่ยนแปลงหลังน าความรู้ไปปรับใช้ 
3.2.1 การได้รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรมได้รับการ

รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ได้แก่ Good Agricultural Practices (GAP) จ านวน 2,364 ราย 
มาตรฐานอินทรีย์ จ านวน 691 ราย มาตรฐานตัว Q จ านวน 251 ราย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 177 ราย Good 
Manufacturing Practice (GMP) 148 ราย มาตรฐานออแกนิกส์ 77 ราย มาตรฐานฮาลาล 24 ราย และอ่ืนๆ จ านวน 
817 ราย 

3.2.2 รายจ่ายครัวเรือนที่ลดได้ เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรมจ านวนร้อยละ 70.65 มี
รายจ่ายครัวเรือนลดลงหลังเข้าร่วมโครงการอบรม โดยมีรายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 1,319.44 บาท/เดือน เหตุผล
การลดลงของรายจ่ายครัวเรือน ได้แก่ การลดใช้สารเคมี การลดค่าปุ๋ย เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้ใน
ปริมาณเกินจ าเป็น การท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ การปลูกผักบริโภคในครัวเรือน การรวมกลุ่มซื้อ
ปัจจัยในราคาถูกลง การได้รับสนับสนุนปัจจัย เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ยจากภาครัฐ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การวางแผนการผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม และการน าองค์ความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองให้
เหมาะสม เป็นต้น 

3.2.3 การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม พบว่า เกษตรกรที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหลังเข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 8.31 เกษตรกรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วน ร้อยละ 
63.68 และเกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 28.01 โดยสาเหตุของปัญหาด้านการเกษตรที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ เนื่องจาก เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได้จากกลไกการตลาด/พ่อค้าคนกลาง/โรงสี/ล้ง ปัญหาจากภัย
ธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาน้ าแล้ง/พ้ืนที่ต้องอาศัยน้ าธรรมชาติเป็นหลัก/ขาดแหล่งน้ า การขาดแคลน
แรงงาน/แรงงานมีราคาสูง ประสบปัญหาช่องทางการจ าหน่าย ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 เป็นต้น 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับ
การอบรมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ปุ๋ยหลังการอบรม ร้อยละ 66.03 พบว่ามีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ย 1,789 
บาท และมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 348 บาท 

3.2.5 การใช้สารเคมี และสารชีวภาพ หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สารหลังการอบรม ร้อยละ 52.47 โดยมีการใช้สารเคมีลดลงเฉลี่ย 1,054 บาท และมีการใช้
สารชีวภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 194 บาท 

3.3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
3.3.1 เกษตรกรต้นแบบ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระดับมากที่สุด   ใน

ประเด็นการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ หลักสูตรเรียนรู้ของ ศพก. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/คณะท างานในการบริหารโครงการ และปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการ  



 

3.3.2 เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ศพก. ระดับมากที่สุด ใน
ประเด็นวิทยากรภายนอกในการถ่ายทอดความรู้ องค์ความรู้ของประธานศูนย์และทีมงาน รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 
หลักสูตรที่ก าหนดตรงกับความต้องการ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และอาคารเรียนรู้  

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการด าเนิน

กิจกรรมโครงการ ศพก. เพื่อกระตุ้นความสนใจ และความมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น 
4.2 ควรพัฒนาข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบสื่อออนไลน์/ สื่ออินเตอร์เน็ต รวมถึงการพัฒนา 

Application ของ ศพก. ในการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าถึงความรู้ผ่าน
เทคโนโลยีได้สะดวก และรวดเร็วเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
3.4 การถอดบทเรียน ศพก. 

การถอดบทเรียน ศพก. ในปี 2564 มุ่งเน้นการองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ศพก. ที่มีความโดด
เด่นในเรื่องการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการเกษตร/การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สรุปการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

3.3.1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 และส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ รวมจ านวน 10 ศูนย์  

3.3.2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 และส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ รวมจ านวน 9 ศูนย์  

3.3.3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 และส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ รวมจ านวน 10 ศูนย์  

3.3.4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ รวมจ านวน 21 ศูนย์  

3.3.5 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ รวมจ านวน 15 ศูนย์  

3.3.6 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ด าเนินการถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ รวมจ านวน 18 ศูนย ์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=6653   
 
3.5 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ ศพก. 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร กรอบงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ ศพก. 

http://alc.doae.go.th/?p=6653


 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ : ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) 
งบประมาณที่ได้รับ : จ านวน 290,700 บาท ประกอบด้วย 
กิจกรรม 1  ประชุมวางแผนฯ (43,200 บาท) ด าเนินการจัดประชุม จ านวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 23,390 บาท 
      คงเหลือ 19,810 บาท คืนเงิน 
กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (132,400 บาท) คืนเงิน 
กิจกรรม 3 ถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (115,100 บาท) ใช้ด าเนินงาน เป็นเงิน 53,471 บาท  
              คงเหลือ 61,629 บาท คืนเงิน 
สรุปการใช้จ่าย : รวมใช้เงินด าเนินงาน จ านวน 76,861 บาท  รวมเงินคืน จ านวน 213,839 บาท 
ผลการด าเนินงาน :  

1. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ประสานส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6  

เพ่ือคัดเลือกเป้าหมายด าเนินงานของโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์ม คุณสมบัติและเงื่อนไข
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรต้นแบบ ศพก. และเครือข่าย ศพก. จ านวน 6 เขตพ้ืนที่ ดังนี้   
 

หน่วยงาน / พ้ืนที่เป้าหมาย พืชปลูก 
ลักษณะแปลง 

เปิด โรงเรือน 

1. เครือข่าย ศพก. ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ต าบลท่าดินด า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี หน่อไม้ฝรั่ง   

2. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์ สับปะรด   

3. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พืชผัก   
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ.ท่าตูม จ.สุรินทร ์ เห็ดนางฟ้าภูฐาน/นางรมด า   
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เห็ดนางฟ้า   
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สตรอเบอรี ่   

2. การประเมินพื้นที่เชิงประจักษ์ 
หลังจากการคัดเลือกเป้าหมายของโครงการแล้ว ต้องท าการประเมินพ้ืนที่เชิงประจักษ์เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมก่อนการติดตั้งระบบ HandySense โดยสามารถลงประเมินพ้ืนที่ ได้ เพียงบางจุด และได้มีการปรับแผน 
การประเมินฯ เป็นแบบออนไลน์  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่  9 – 11  
มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 

จุดส ารวจ แปลง พืชปลูก 
ระบบน้ า 

ระบบอินเตอร์เนต 
ระบบ 
ไฟฟ้า การจ่ายน้ า แหล่งน้ า 

1. ศพก.ลพบุร ี แปลงเปิด 
(1.5 ไร่) 

หน่อไม้ฝรั่ง พ่นหมอก น้ าบาดาล 3BB รายเดือน มี 



 

จุดส ารวจ แปลง พืชปลูก 
ระบบน้ า 

ระบบอินเตอร์เนต 
ระบบ 
ไฟฟ้า การจ่ายน้ า แหล่งน้ า 

2. ศพก.  
ประจวบครีีขันธ ์

แปลงเปิด (5 ไร่) สับปะรด สปริงเกอร ์ น้ าบ่อผิวดิน ต้องมีเลาร์เตอร์และซิม มี 

3. ศพก. สระแก้ว โรงเรือน (120 ตร.ม.) 
(2 หลัง) (โรง 1 ,2) 

ผัก (ยังไม่ระบุ) น้ าหยด น้ าบ่อผิวดิน TOT รายเดือน มี 

4. ศพก. สุรินทร ์ โรงเรือน (4.5x12 
เมตร) 5 โรงเรือน 

เห็ดนางฟ้าภูฐาน  
เห็ดนางรมด า 

พ่นหมอก น้ าบาดาล 3BB รายเดือน มี 

5. ศพก.ภูเก็ต โรงเรือน (4x7 เมตร) เห็ดนางฟ้า สายยาง น้ าจากภูเขา ต้องมีเลาร์เตอร์และซิม มี 

6. ศพก.เชียงใหม ่ โรงเรือน (5 ไร่) สตรอเบอรี ่ น้ าหยด น้ าบ่อผิวดิน AIS  ระยะ 20 ม. มี 

ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานที่ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ Handy Sense ประกอบด้วยระบบน้ า 
ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในเรื่องของระบบน้ าจะพิจารณาจากการใช้ปัม๊น้ า และระบบการส่งน้ าเป็น
หลักส าคัญ ท าให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายต้องเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย ปั๊มน้ าท่ีใช้ในพื้นที ่
สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการติดต้ัง 

ศพก. เนคเทค 

1. ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
ลพบุร ี

ปั๊มซัมเมิรส์ ระบบ
น้ าแบบกาวิตี ้

1.  บอร์ดส าหรบัติดตั้งตู้ควบคุม
ขนาด 80*80 ซม. พร้อมหลังคากัน
แดดและฝน 
2.  เดินสายไฟรอตดิตั้งระบบ 

1. วาล์วบายพาส 1ชุด  
2. โซรีนอยวาล์ว 220v 1ชุด  
3.  แมกเนติกสวิตซ์ (ไฟ 220v 15A) 1ชุด 
4. แผงวงจรระบบ hs 
5. กล่องส าหรับใส่แผงควบคุมที่กันน้ าและ
ความช้ืน ขนาด 29 x 35 ซม. (เบอร์ 3) 

 2. ศพก. 
ประจวบครีีขันธ์   

ปั๊มหอยโข่ง  
   

1. เตรียมเลาเตอร์+ sim AIS (กรณี
สัญญาณในพื้นที่ไม่เสถยีร) 
2. บอร์ดส าหรับตดิตั้งตู้ควบคมุ
ขนาด 80*80ซม.พร้อมหลังคากัน
แดดและฝน 

1. วาล์วบายพาส 1ชุด  
2. โซรีนอยวาล์ว 220v 1ชุด  
3.  แมกเนติกสวิตซ์ (ไฟ 220v 15A) 1 ชุด  
4. แผงวงจรระบบ hs 
5. กล่องส าหรับใส่แผงควบคุมที่กันน้ าและ
ความช้ืน ขนาด 29 x 35 ซม. (เบอร์ 3) 

3. ศพก. สระแก้ว ปั๊มหอยโข่ง  
 

1. เตรียมพืชปลูกใหเ้หมือนกันท้ัง 2 
โรงเรือน 
2. บอร์ดส าหรับตดิตั้งตู้ควบคมุ
ขนาด 80*80 ซม.พร้อมหลังคากนั
แดดและฝน 
  

1. โซรีนอยวาล์ว 220v 2 ชุด ขนาด2นิ้ว 
2. แมกเนติกสวิซท์ 2 ชุด  (ไฟ 220v 15A)  
3. วาล์วบายพาส  2 ชุด  
4. แผงวงจรระบบ hs 
5. กล่องส าหรับใส่แผงควบคุมที่กันน้ าและ
ความช้ืน ขนาด 29 x 35 ซม. (เบอร์ 3) 



 

กลุ่มเป้าหมาย ปั๊มน้ าท่ีใช้ในพื้นที ่
สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการติดต้ัง 

ศพก. เนคเทค 

4. ศพก. สุรินทร ์ ใช้ซัมเมอร์สสูบขึ้น
แท้งค์น้ าแล้ว 
จ่ายด้วยปั้มน้ าหอย
โข่ง 

1. เดินสายไฟรอตดิตั้งระบบ 
2. บอร์ดส าหรับตั้งตู้ควบคมุขนาด 
80*80 ซม.พร้อมหลังคากันแดดและ
ฝน 
 

1. วาล์วบายพาส 2ชุด  
2. โซลีนอยวาล์ว 220v 2 ชุด 
3.  แมกเนติกสวิตซ์ (ไฟ 220v 15A) 2 ชุด  
4. แผงวงจรระบบ hs 
5. กล่องส าหรับใส่แผงควบคุมที่กันน้ าและ
ความช้ืน ขนาด 29 x 35 ซม. (เบอร์ 3) 

5. ศพก. ภูเก็ต 
 
 
 
 
 

ปั๊มหอยโข่ง 1.  เตรียมเลาท์เตอร์ + sim (กรณี
สัญญาณในพื้นที่ไม่เสถยีร) 
2. แปลนโรงเรือนเห็ด และจดุวาง
แท๊งค์น้ า ปั๊มน้ า เพื่อส่งต่อ กพวศ. 
ออกแบบผังระบบน้ า  
 3. บอร์ดส าหรบัติดตั้งตู้ควบคุม
ขนาด 80*80 ซม.พร้อมหลังคากนั
แดดและฝน 

1. วาล์วบายพาส 1ชุด  
2. โซลีนอยวาล์ว 220v  1 ชุด 
3. แมกเนติกสวิตซ์ (ไฟ 220v 15A) 1 ชุด  
4. แผงวงจรระบบ hs 
5. กล่องส าหรับใส่แผงควบคุมที่กันน้ าและ
ความช้ืน ขนาด 29 x 35 ซม. (เบอร์ 3) 
 

6. ศพก. เชียงใหม ่ ปั๊มอัตโนมตั ิ 1. บอร์ดส าหรับตดิตั้งตู้ควบคมุ
ขนาด 80*80ซม. พร้อมหลังคากนั
แดดและฝน 
 

1. โซรีนอยวาล์ว 220v 1ชุด   
2. วาล์วบายพาส 1ชุด   
3. แผงวงจรระบบ hs4. กล่องส าหรับใส่แผง
ควบคุมที่กันน้ าและความช้ืน ขนาด 29 x 35 
ซม. (เบอร์ 3) 

 

3. การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ : 
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งเกษตรกร
ต้นแบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเกษตรอัจฉริยะ        โดยหลักสูตร
ฝึกอบรม ระดับท่ี 1 การฝึกอบรมแบบเข้มข้นส าหรับการใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด Handy 
Sense ได้ฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และการฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 2 การฝึกอบรม
แบบเข้มข้นส าหรับการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษา การประเมินความเสียหายอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด Handy Sense ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการในปีงบประมาณ 
2565 (พฤศจิกายน - ธันวาคม) 



 

4. การติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ณ แปลงเรียนรู้  : เมื่อเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร ระดับที่ 2 แล้ว จะด าเนินการติดตั้งในปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1/2565) 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการติดตามผลการด าเนินงาน : ด าเนินการควบคู่ไปกับการติดตั้ง
ระบบฯ ในปีงบประมาณ 2565 

3.6 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ประจ าปี 2564 

3.6.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับเขต จังหวัด และระดับอ าเภอ)  
1) ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง (ระดับเขต จังหวัด และระดับอ าเภอ) ผ่านเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาแปลงต้นแบบ วางแผน ส ารวจความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาไปสู่แปลงต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถเป็น
ต้นแบบให้แก่เกษตรกรทั่วไป และประชาชนที่กลับคืนสู่ภาคการเกษตร ให้มีงานท า มีรายได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
สร้างรากฐานของชนบทให้แข็งแรงที่จะสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว โดยให้แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
เกษตรกรตามแนวพระราชด าริ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหม”่ 3 ขั้นตอน คือ  

(1) มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย 
(2) รวมพลังในรูปแบบกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา 

และการพัฒนาสังคม 
(3) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลายโดย

ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การ
จัดการ และข่าวสารข้อมูล และใช้หลักการจัดการฟาร์มหรือการจัดการไร่นา ให้เกษตรกรรู้จักใช้ทรัพยากร ได้แก่ ที่ดิน 
แรงงาน ทุน ที่มีอยู่ในการท าการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีรายได้ต่อเนื่อง 
และได้ก าไรสูงสุด 

2) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ด าเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเขตละ 2 ศูนย์ โดยคัดเลือกจากศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่เป็นศูนย์เรียนรู้หลัก และด าเนินกิจกรรมด้านไร่นาสวนผสมก่อน ส าหรับ
กรณี ศูนย์เรียนรู้หลักไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่ได้ด าเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม ให้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ที่ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน สรุปได้ดังนี้ 

 



 

ที ่ ชื่อศูนย์เรียนรู ้ ชื่อเจ้าของแปลง ที่ต้ังแปลง พิกัด (X,Y) พืชหลัก 
ขนาดแปลง 

(ไร่) 

สสก. 1 

1 ศูนย์เรียนรู้สมัมาชีพชุมชน  
ต าบลคลองหก อ าเภอ
คลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานี (ศพก.เครือข่าย) 

นายอดุลย์ วิเชียรชัย หมู่ 14 ต.คลองหก 
อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธาน ี

Zone 47 
X : 749968 
Y : 1499048 

ก้อนเช้ือเห็ด
นางฟ้า, เห็ด
นางฟ้าแปร
รูป , ไร่นา
สวนผสม 

10 ไร่ 

2 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ (ศพก.
เครือข่าย) 

นายกิตติศักดิ์ เขนย
ทอง 

หมู่ 4 ต.สวนพริก 
อ.พระนครศรี 
อยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

Zone 47 
X : 667569 
Y : 1590990 

พืชผัก 10 ไร่ 2 งาน 

สสก. 2 

3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 
อ าเภอบางสะพาน 

นายประเสริฐ  ยุว
กาฬกุล 

หมู่ 4 ต.ร่อนทอง 
อ.บางสะพาน จ.
ประจวบครีีขันธ์ 

Zone 47 
X : 547481 
Y : 1243873 

ข้าว 38 ไร่ 

4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 
อ าเภอนครชัยศร ี

นายณรงค์ กลิ่นถือ
ศีล 

หมู่ ๔ ต.แหลมบัว 
อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม 

Zone 47 
X : ๖๒๔๔๖๐ 
Y : ๑๕๓๒๓๕๔ 

ข้าว ๑๐ ไร ่

สสก. 3 

5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรบ้านหนอง
ปรือไม้แก้ว 

นายทองพูล โฉม
สะอาด 

หมู่ 6 ต.วังเย็น อ.
แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา 

Zone 47 
X : 749968 
Y : 1499048 

มะนาว 30 ไร่ 

6 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต าบลย่านร ี

ร้อยตรสีุรชัย บุญคง หมู่ 6 ต.ย่านรี อ.
กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุร ี

Zone 47 
X : 796983 
Y : 1542220 

สวนไมผ้ล 
(มะม่วง 
มะพร้าว
ฯลฯ) 

32 ไร่ 

สสก. 4 

7 เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร นายศราวุฒิ 
มูลพันธ ์

นายศราวุฒิ มลูพันธ์ หมู่ 9 ต.ไร่ขี อ.ลือ
อ านาจ จ.
อ านาจเจรญิ 

Zone 47 
X=478281      
Y= 1728027     

ไร่นาสวน
ผสม 

5 ไร ่



 

ที ่ ชื่อศูนย์เรียนรู ้ ชื่อเจ้าของแปลง ที่ต้ังแปลง พิกัด (X,Y) พืชหลัก 
ขนาดแปลง 

(ไร่) 

8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 
อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น 

นายประดิษฐ์  ศิริ
ธรรมจักร 

หมู่ 6 ต.เมืองเก่า
พัฒนา อ.เวียงเก่า 
จ.ขอนแก่น 

Zone 47 
X=210587 
Y=1841305 

ไร่นาสวน
ผสม 

19 ไร่ 2 งาน 

สสก. 5 

9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง 

นางเกษร ทองค า หมู่ 13 ต.เกาะเต่า 
อ.ป่าพะยอม จ.
พัทลุง 

Zone 47 
X=594827 
Y=866227 

เกษตร
ผสมผสาน
(พืชผัก/พืช
ไร่) 

8 ไร ่

10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร อ าเภอคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

นางวิมลทิพย์ อนุ
ชาญ 

หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.
คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา 

Zone 47 
X=655316 
Y=763353 

เกษตร
ผสมผสาน 

7 ไร ่

สสก. 6 

12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรอ าเภอหนอง
ขาหย่าง 

นายอนันต เครือ
ทอง 

หมู่ 4 ต.หลุมเข้า 
อ.หนองขาหย่าง จ.
อุทัยธาน ี

Zone 47 
X=604635 
Y=1692033 

ข้าว 11 ไร่ 

11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร
ต าบลแมโ่ป่ง (ใหม่) 

นายไพรตัน์ ธาตุอิน
จันทร์ 

หมู่ 10 ต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม ่

Zone 47 
X=519804 
Y=2083476 

เกษตร
ผสมผสาน 
(พืชผัก
อินทรีย์ 
ทุเรียน 
กล้วยน้ าว้า 
กระท้อน โค
ขุน   ปุ๋ย
หมัก แปรรูป
กระเทียมดอ
ง มะม่วงแช่
อิม่) 

60 ไร่ 



 

3.6.2 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตให้เกษตรกรแปลงต้นแบบในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้
ด าเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือด าเนินการจัดหา/จัดซื้อปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตที่เหมาะสมตามแผนการผลิต และความต้องการของเกษตรกรตาม
บริบทของพ้ืนที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตให้เกษตรกรแปลงต้นแบบใน ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวนเขตละ 2 ราย ๆ ละ 5 ไร่ ๆ ละ 5,000 บาท (รวมเป็นเงิน 25,000 บาท/ราย) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการพัฒนา
แปลงต้นแบบในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดเป็นรูปธรรมมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของเกษตรกรภายในชุมชนได้ พร้อมทั้ง จัดท าข้อมูลการพัฒนาแปลง
ต้นแบบ 

 
3.6.3 ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงต้นแบบ จ านวนเขตละ 2 จุด รวม
ทั้งสิ้น 12 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
สินค้าหลัก : ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า, เห็ดนางฟ้าแปรรูป , ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
สถานที่ตั้ง : 107  หมู่ที่ 14 ต าบล คลองหก  อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 
ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย : นายอดุลย์ วิเชียรชัย 
ที่อยู่ 108/1 หมู่ที่ 8 ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
เบอร์โทรศัพท์ :  093 -6596078 
สถานการณ์ของพื้นที่ : สภาพพ้ืนที่โดยรอบเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่พอได้รับการถ่ายทอดความรู้มีเกษตรกร

ที่สนใจน าไปปฏิบัติตาม 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  :  การผลิตเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจร, การท าเกษตรทฤษฎีใหม่, การท าเกษตร

แบบโคกหนองนาโมเดล 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การ

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดไปจนถึงกระบวนการแปรรูป, บรรจุภัณฑ์และการจ าหน่าย การท าเกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่ 
การท าเกษตรแบบผสมผสาน และการท าเกษตรแบบโคก หนอง นา โมเดล ได้ในจุดเดียว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอีกด้วย 



 

หลักสูตรการเรียนรู้ : การผลิตเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจร, การท าเกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่, โคกหนองนา
โมเดล 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1  การผลิตเห็ตนางฟ้าแบบครบวงจร เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาการผลิตเห็ด
นางฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อ การผลิตเห็ดดอกสด การท าผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2  เกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้การท าเกษตร
อินทรีย์ และการท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลักการท าเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 

ฐานการเรียนรู้ที่  3 โคก หนอง นาโมเดล เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ สามารถมาศึกษาการท าแปลงเกษตรกร
แบบโคก หนอง นาโมเดล  

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรกรมีความรู้และด าเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : มีปฏิทินการปลูกพืช มีการวางผังแปลง 
การจัดการผลผลิต : มีการจัดการผลิตแบบ 1.มีการวางแผนการผลิต 2.มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3.มีการ

ควบคุม   
แนวคิดในการท างาน : เกษตรกรมีแนวคิดใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงาน คือ  พอดี พออยู่ พอกิน 

โดยเริ่มจากการสร้างพ้ืนฐานของตนเองให้ดีก่อน ไม่มุ่งหวังรายได้เพียงอย่างเดียว ให้ความส าคัญกับชุมชน  
 

จุดที่ 2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สินค้าหลัก : พืชผัก  พืชหลัก หน่อไม้ 
สถานที่ตั้ง : 17/2 หมู่ที่ 4 ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา..... 

ชื่อประธานศูนย์ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์  เขนยทอง อาย ุ45 ปี 
ที่อยู ่17/2 หมู่ที่ 4 ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6093822 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลสวนพริก ศักยภาพของพ้ืนที่สามารถปลูกผักได้ตลอดปี เนื่องจากต าบลสวนพริก

ได้รับน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยน้ าจากบ่อบ าบัดดังกล่าว จะผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจาก บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ า จ ากัด ทุกๆ 15 วัน เพ่ือรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ส าหรับต าบลสวนพริก
ได้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 
2558/59 (มาตรการที่ 4) ด าเนินการขุดลอกคลอง วางท่อน้ า  ซึ่งปัจจุบันมีคลองส่งน้ าได้มาตรฐานส่งผ่าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 
เพ่ือให้เกษตรกรท านาข้าวและปลูกพืชผักได้ตลอดปี  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : การใช้ เครื่องอบรมร้อน Spray Dryer แปรรูปไข่ไก่ เป็นผงไข่โรยข้าว โดยท างานวิจัย
ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                         



 

การน าไปใช้ประโยชน์ : น าเทคโนโลยีมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร จากการขายไข่ไก่ มาเป็นการแปรรูป 
หลักสูตรการเรียนรู้ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการท าเกษตรกรรมโดยไม่ใช้

สารเคมี 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 : โรงเรือนเพาะช าธรรมชาติ ท าโรงเรือนโดยจ าลองระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ  
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 : การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงไก่ไข่โดยใช้สมุนไพร “ใบหูเสือ” แทนสารเคมีและยา

ปฏิชีวนะ  
ฐานการเรียนรู ้ที่ 3 : การเลี้ยงปูนา เลีย้งปูนาโดยอาศัยระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติเกื้อกูลกัน ได้แก่ พืชน้ า ปลา ปู 

หอย 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 : การท าดินผสมพร้อมปลูก น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าเป็นดินผสมพร้อมปลูก 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง :  มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิต พยายามพ่ึงตนเอง ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย รักษาระดับการใช้จ่ายของตน การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่าง
พอเพียง" คือ ด าเนินชีวิตโดยยึด หลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่างสมดุล  

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : การจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น 
โรงเรือนเลี้ยงไก่ น ากิ่งกระถินสับย่อยปูพื้นทดแทนแกลบช่วยให้มูลไก่ไม่เปรอะเปื้อนกับดิน ใช้ปูนขาวโรยพื้นเป็นประจ า
ทุกอาทิตย์ อีกท้ังยังผสม EM กับน้ าให้ไก่กิน, โรงเรือนเลี้ยงแพะ ใช้ทรายหยาบปูพื้น เพ่ือไม่ให้พ้ืนโรงเรือนเลี้ยงแพะ
เปียกแฉะ สะสมเชื้อโรค ใช้ปูนขาวโรยพื้นเป็นประจ าทุกอาทิตย์ 

การจัดการผลผลิต :  1. การเพ่ิมมูลค่า โดยน าหน่อไม้มาใส่ก๋วยเตี๋ยว (มีร้านจ าหน่ายก๋วยเตี๋ยวและข้าวภายใน
ฟาร์ม) 

2. การแปรรูปหน่อไม้สดเป็นหน่อไม้ดอง 
3. การแปรรูปไข่ไก่ โดยการจัดท าเป็นผงไข่โรยข้าว 
4. น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าเป็นดินผสมพร้อมปลูก 

แนวคิดในการท างาน : ลดความเสี่ยงจากการท าการเกษตรอย่างเดียว มาปลูกพืช ประมง  ปศุสัตว์ แบบผสมผสาน 
ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า การท าไร่นาสวนผสมก็ไม่กระทบกระเทือนมาก เนื่องจากผลผลิตมีความ
หลากหลายชนิด  
 
จุดที่ 3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดนครปฐม 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
สินค้าหลัก : ข้าวสารบรรจุถุง พืชหลัก : ท านา 
สถานที่ตั้ง  108/1 หมู่ที่ 8 ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ชื่อประธานศูนย์ : นายณรงค์ กลิ่นถือศีล อาย ุ45 ปี 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ 60 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว, บ่อน้ า, ปลกพืชผัก, ไม้ผล, ไม้ยืนต้น, 



 

เลี้ยงสัตว์ และที่อยู่อาศัย 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : เครื่องสับย่อยเศษกิ่งไม้ โรงสีขนาดเล็ก แปรรูปข้าว 
การน าไปใช้ประโยชน์ : สับยอ่ยกิ่งไม้เพ่ือน าไปหมักรวมกับมูลสัตว์เพ่ือท าปุ๋ยหมัก และวัสดุปรุงดิน ลดการเผา

เศษซากพืช 
หลักสูตรการเรียนรู้ : การท าเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์) 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 : การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในแปลงฟาร์ม 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 : การแปรรูปข้าว 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 : ปศุสัตว์ การท าปุ๋ยหมัก 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : มีความรู้และเข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งเป็นการท า

การเกษตรแบบที่ต้องมีการวางแผนเน้นการพ่ึงพาตนเองเพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืน และในขั้นต่อไปคือการ
ช่วยเหลือ 
และแบ่งปันให้กับผู้อื่น 

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : เน้นการปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น ฤดูกาลไหนทีมีน้ าน้อย 
ก็ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย แบ่งพ้ืนที่ปลูกเป็นสัดส่วน มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

การจัดการผลผลิต : เน้นการแปรรูปเอง จ าหน่ายเองเป็นหลัก ทั้งข้าว และพืชผัก ผลไม้  ในการผลิตข้าว
เกษตรกรได้มีการท า MOU รว่มกับบริษัทเพ่ือจ าหน่ายเป็นข้าวเปลือก และสว่นที่เหลือทางเกษตรกรจะแปรรูปและบรรจุถุง
ขายเอง 

แนวคิดในการท างาน : คิดวิเคราะห์ วางแผนการท างาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต มีความขยันและอดทนในการ
ท างาน รักและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแรงบนัดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจในการท า
การเกษตร  

 
จุดที่ 4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สินค้าหลัก : ข้าว พืชหลัก : ข้าว และพืชผักผลไม้                   
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขท่ี 16 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชื่อประธานศูนย์  นายประเสริฐ  ยุวกาฬกุล อายุ 53 ปี  
ที่อยู ่: บ้านเลขที่ 16 หมู่ 4  ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3188844 



 

สถานการณ์ของพ้ืนที่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่การเกษตร  1,662,704 ไร่ เกษตรกร 59,970 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น และพ้ืนไร่ พืชเศรษฐกิจส าคัญที่สร้างมูลค่าการผลิตให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากทีสุ่ด 
ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย ข้าว และมะม่วง ตามล าดับ และอ าเภอบางสะพาน มีพ้ืนที่การเกษตร 
337,828 ไร่ เกษตรกร 8,378 ครัวเรือน โดยพ้ืนที่ส่วนมาก (ร้อยละ 89) เป็นไม้ผลไม้ยืนต้น (นอกจากนี้ มียังมีพ้ืนที่ปลูก
พืชไร่ (28,546 ไร่) และข้าว (1,457 ไร่) ตามล าดับ  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักสูตรการเรียนรู้ :  การผลิตข้าวครบวงจร  การปรับปรุงบ ารุงดิน ระบบน้ าเพ่ือการผลิต เศรษฐกิจพอเพียง 

และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลูกข้าว   
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเพ่ิมมูลค่าการผลิตข้าว  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงปลา-หอยขม 
ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบางสะพานในที่สุด ในปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอบางสะพาน มีเกษตรกร และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้พ่ีประเสริฐ ยังได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
และการท าการเกษตร ในฐานะเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยครั้ง 

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : ศพก.อ าเภอบางสะพาน เน้นปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน 
แต่มีการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยก าหนดพ้ืนที่ในการปลูกพืชหลัก และหมุนเวียนพืชอายุสั้น ตามกรอบปฏิทินการผลิต เพ่ือลด
ความเสี่ยงด้านโรคแมลง ตลอดจนสามารถดูแลและวางแผนการการตลาดได้  

แนวคิดในการท างาน : แนวคิดในการท าอาชีพเกษตรกร คือ ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เพราะการเกษตรนั้น
ไม่มีสูตรตายตัว ต้องทดลอง ทดสอบ ฝึกฝนตลอดชีวิต และที่ส าคัญต้องยึดหลักความพอเพียงตามค าสอนของพ่อ 
(รชักาลที่ 9) และแนวคิดการท างานในฐานะเป็นเกษตรกรต้นแบบ คือ “พูดให้ฟัง ท าให้ดู”  
 
จุดที่ 5 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี 

ชื่อศูนย ์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรต าบลย่านรี อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวดัปราจีนบุรี 
สินค้าหลัก : ไร่นาสวนผสม   พืชหลัก :  มะม่วง, กล้วย, มะพร้าว, ชมพู่, แฝก ฯลฯ 



 

สถานที่ตั้ง  บ้านตรอกบ้านไหล  หมู่ที่ 6  ต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ชื่อประธานศูนย์ : ร.ต.สุรชัย  บุญคง  อายุ 64 ปี  
ที่อยู ่131  หมู่ที่ 6  ต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
เบอร์โทรศัพท์ :  081-7565124 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลย่านรีส่วนมากจะเป็นที่ดอนที่อาศัยน้ าฝนเกษตรกรส่วนมากก็จะปลูกพืช

เชิงเดี่ยว เช่น มันส าปะหลัง, ข้าวโพด ฯลฯ ส่วนพ้ืนที่ราบลุ่มก็จะท านา แต่มีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ปรับแนวคิดการผลิต
มาเป็นรูปแบบไร่นาสวนผสม, เกษตรผสมผสาน เพ่ือลดภาวะเสี่ยงด้านราคา เพ่ือให้มีรายได้ต่อเนื่องในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึงสุขภาพของเกษตรกรเองและผู้บริโภค 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

การน าไปใช้ประโยชน์ : สร้างรายได้ให้ครอบครัว โดยมีผลผลิตหลายๆ อย่างในสถานที่การผลิตของฟาร์ม 
เช่น ด้านปศุสัตว์, ด้านประมง, ด้านพืช และแฝก ในการแก้ปัญหาดินและน้ า ส่งผลให้มีรายได้ต่อ เนื่องจากผลผลิตด้าน
ต่างๆ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน 

หลักสูตรการเรียนรู้ : ไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 : การผลิตหญ้าแฝกเพ่ือจ าหน่าย เพ่ือในการปรับสภาพดินและน้ า ให้สามารถปลูกพืชได้ดี

ขึ้นและสามารถส่งรากหญ้าแฝกเข้าระบบอุตสาหกรรมท าหัวน้ าหอม  
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 : ด้านประมง การเลี้ยงกบโดยการเพาะพันธุ์เอง และการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ เพ่ือบริโภค

ในครัวเรือนและจ าหน่าย  
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 : ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย โดยการเพาะพันธุ์

เอง  
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 : การผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้เศษวัชพืชและหน่อกล้วยในการท าน้ าหมัก, การจัดท า

สารปรับปรุงดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : มีเข้าใจในกรอบแนวคิด สามารถพ่ึงพาตนเองได้

มีการพัฒนาพื้นที่ในการประกอบอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น จนเกิดความยั่งยืน มีความพอเพียง ด าเนินชีวิตแบบทางสาย
กลาง มีความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งการผลิตในการประกอบอาชีพของตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : การจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
ตนเอง เช่น พ้ืนที่ดอนปลูกไม้ผล พ้ืนที่ลุ่มปลูกกล้วย มะพร้าว พ้ืนที่ต่ า เป็นพ้ืนที่ท านาข้าว ส่วนแหล่งน้ า 
ก็เป็นพ้ืนที่ด้านประมง เช่น เลี้ยงปลาประเภทต่างๆ และเลี้ยงกบ 



 

การจัดการผลผลิต : 1. เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 2. จ าหน่ายโดยเน้นให้มีรายได้ต่อเนื่อง เช่น รายวัน, รายเดือน, 
รายปี 3. เน้นการผลิตครบวงจร เช่น กบเพาะพันธุ์เอง ไก่พ้ืนเมืองเพาะพันธุ์เอง มะพร้าวเพาะพันธุ์เอง เพ่ือไว้ผลิตเอง
และพร้อมจ าหน่าย 

แนวคิดในการท างาน : ดูแลครอบครัว, การผลิตค านึงสุขภาพและความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค มีรายได้
ในการด ารงชีพ มีความม่ันคงและเกิดความยั่งยืน ความรู้เสมือนน้ าที่ไม่เต็มแก้วในการพัฒนาอาชีพของตนเอง    
 
จุดที่ 6 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน พืชหลัก : มะนาว 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองปรือไม้แก้ว หมู่ที่ 6 ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชื่อประธานศูนย์ : นายทองพูล โฉมสะอาด อาย ุ55 ปี  
ที่อยู ่: 18/1 หมู่ที่ 6 ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2843002 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เป็นพ้ืนที่มีลักษณะที่ราบเนินลูกคลื่น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสระกักเก็บ

น้ าจ านวน 2 แหล่ง กิจกรรมประกอบด้วย 
 - การปลูกพืชผัก (พริกขี้หนู)  
 - ไม้ดอกไม้ประดับ (ดาวเรือง) 
 - มะนาว (พืชหลัก) 
 - พืชไร่ (มันส าปะหลัง) 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ :  การขยายพันธุ์มะนาวและการผลิตน้ ามะนาวแปรรูปพร้อมดื่ม 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การท าเกษตรแบบผสมผสาน โดยเน้นการบริหารจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบฟาร์มตาม

หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และรักษาโรคพืช เช่น เชื้อราเมตาไรเซี่ยม บิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา และลดต้นทุนด้วยการ
ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

หลักสูตรการเรียนรู้ : การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 : การผลิตมะนาวตลอดฤดูกาล 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 : การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 : การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรกรมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช้ในพื้นที่ท าการเกษตร ดังนี้ 



 

 ด้านความพอประมาณ : มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้แรงงานภายใน
ครัวเรือน และการปลูกพืชส าหรับบริโภคภายในครัวเรือน สามารถพ่ึงพาตนเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด 
 ด้านความมีเหตุผล : มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน และวางแผนการด าเนินงานก่อนลงมือปฏิบัติ 
 ด้านภูมิคุ้มกันที่ดี : มีการสร้างรายได้ในหลากหลายช่องทาง เช่น การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็น
น้ ามะนาวพร้อมดื่ม การจ าหน่ายท่อนพันธุ์มะนาว และปลูกพืชหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
เพ่ือทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ภายในครัวเรือน 
 เงื่อนไขด้านความรู้ : เกษตรกรมีประสบการณ์ด้านการเกษตร โดยเฉพาะความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช และ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 เงื่อนไขด้านคุณธรรม : การน าความรู้ที่มีอยู่มาถ่ายทอดให้กับชุมชน สังคม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นผู้น าชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่
ชัดเจน และจัดสรรใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การขุดสระเก็บกักน้ า เพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดู
ฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็
น าไปจ าหน่าย และพ้ืนที่ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย 

การจัดการผลผลิต : มีลูกค้ามาซื้อที่สวน/ส่งขายทางไปรษณีย์ 
แนวคิดในการท างาน : แนวคิดในการท างาน มีดังนี้ 

1. การท าการเกษตรได้ดี ต้องมีความรักในอาชีพ  
2. ต้องเอาใจใส่ หมั่นดูแลด้วยความเข้าใจในชีวิตของพืชนั้น ๆ มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ มี

ความเพียรพยายาม รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา  
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นหรือประยุกต์วิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลผลิตของพืช    
4. การอุทิศตนให้กับชุมชน และท างานร่วมกับหน่วยงานราชการ  

 
จุดที่ 7 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชื่อศูนย์ : เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายศราวุฒิ มูลพันธ์ 
อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน พืชหลัก : เกษตรผสมผสาน 
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่.9 ต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ชื่อประธานศูนย์ :  นายศราวุฒิ มูลพันธ์.  อายุ.40ปี 
ที่อยู ่: 97 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
เบอร์โทรศัพท์ : 061- 0725330 



 

สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ท าการเกษตรไร่นาสวนผสม 5 ไร่ พิกัด X 478281 Y 1728027 แบ่งพ้ืนที่ 
ท ากิจกรรมการเกษตร ดังนี้  ท านา 1 ไร่ ท า ประมง 2 ไร่ เลี้ยงสัตว์ 0.2 ไร่ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผัก 1 ไร่ และที่
อยู่อาศัย 0.2  ไร่   

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : มีการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้วัสดุที่เหลือจากแปลงและวัสดุที่หาได้
ง่ายในชุมชนน ามาผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาใช้เอง เช่น โดยการคลุกเชื้อราไตรโคเดอร์มา
กับปุ๋ยอินทรีย์แล้วน าหว่านในแปลง มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายและลดความเสี่ยงที่
ราคาตกต่ า จึงมีการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น การท าปลาส้ม ปลาแห้ง กล้วยฉาบ เป็นต้น และบริหารจัดการน้ า มีการ
ขุดสระน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ และมีการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว และสร้างถังเก็บน้ าขนาดใหญ่โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ดูดน้ าจากบ่อบาดาลมากักเก็บไว้เพ่ือใช้ในภาวะแล้ง/ฝนทิ้งช่วง    

หลักสูตรการเรียนรู้ : การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 : การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 : การเพาะขยายพันธุ์ปลา/การผลิตอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 : การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 : การเลี้ยงไก่ไข่, การเลี้ยงเป็ดไข,่ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยได้ด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรมีการท านาข้าวปลูกพืชหลายชนิดและการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นอาหารภายในครัวเรือน และขายเป็นรายได้ 
และหันมาปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้สารเคมี ซึ่งภายในแปลงมีหลายกิจกรรม แบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน และมีกิจกรรมอย่างอ่ืนเพ่ิม มีกิจกรรมการเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในแปลง ท าให้มี
ความเสี่ยงน้อย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเอง  

การจัดการผลผลิต : มีการผลิตสินค้าโดยใช้ตลาดน าการผลิต ผลผลิตในแปลงจะผลิตเพ่ือบริโภคเป็นอันดับแรก 
จ าหน่ายทั้งในรูปแบบของสด เมื่อสินค้ามีจ านวนมากก็น ามาแปรรูเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การจ าหน่ายมีทั้งผู้ซื้อมาซื้อในแปลง มี
การจ าหน่ายในตลาดชุมชน และมีการขายออนไลน์ 

แนวคิดในการท างาน : ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน า
วัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลาย
ชนิด ภายในไร่นาแบบครบวงจร 

จุดที่ 8 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อศูนย์ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น 
สินค้าหลัก : ผักหวาน  พืชหลัก: ข้าว 
สถานที่ตั้ง : บ้านโคกม่วง ม.6 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 



 

ชื่อประธานศูนย์ : นายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร  อายุ 49 ปี 
ที่อยู ่29 หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 6908083 
สถานการณ์ของพื้นที่ : อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรจ านวน 6,730 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 

จ านวน 31,782 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมจะเน้นการปลูกแบบพืช
เชิงเดี่ยว คือ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง มีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช ในการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินเป็นดินทราย มีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ดินมีความสามารถอุ้มน้ าต่ า ถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายเมื่อฝนตก ฤดูแล้งดินจะแห้งมากไม่
สามารถเก็บกักความชื้น ไว้ในดินได้ท าให้พืชขาดน้ า ประกอบกับปัญหาภัยธรรมชาติฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง ส่งผลให้
เกษตรกรประสบกับปัญหา ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาผลผลิตตกต่ า รายได้ไม่คุ้นกับการลงทุน เกิดหนี้สิน และไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ าเภอเวียงเก่า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักหวานป่า การท าเกษตรแบบผสมผสาน การอนุรักษ์ดินและน้ า
โดยการปลูกหญ้าแฝก ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ขยายผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและนอก
ชุมชน เพ่ือแก้ไข ปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าหญ้าแฝก โดยน าหญ้าแฝกและเส้นไหมมาท าเป็นเชือก 
สร้างเป็น ผลิตภัณฑ์ไดโนเสาร์อัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เชื่อมโยงอุทยานธรณีขอนแก่น (Khonkaen Geo park ) 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบ 
ความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิต การ
พัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : การอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยการปลูกหญ้าแฝกการน าไปใช้ประโยชน์ การปลูกแฝก
เพ่ือใหด้ินและน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากหญ้าแฝก โดยการน้อมน าพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 ด้วยรักษ์
และศรัทธา น าหญ้าแฝกมรดกของ “พ่อ” สร้างให้ดินดีมีรายได้ และความภาคภูมิใจ ผลิตภัณฑ์ไดโนเสาร์จากใบหญ้า
แฝก (แฝกของพ่อ) และเส้นไหม (ไหมของแม่) สองสิ่งผสมผสาน ถักสานด้วยสองมือ ย้อมสีจากวัตถุดิบ ธรรมชาติ สืบ
สานน าพาเอกลักษณ์ประจ าถิ่น (ไดโนเสาร์) กลายเป็นผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณค่า และความความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้
ชุมชน 

หลักสูตรการเรียนรู้ : การเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 : ฐานผลิตข้าวอินทรีย์  
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : ฐานมหัศจรรย์จุลินทรีย์  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : ฐาน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : ฐานอนุรักษ์ดินและน้ า (แฝก) 



 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง :  นายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร ด าเนินชีวิตโดยน้อมน า 
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ  

1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
2. มีจุดเริ่มต้นโดยใจต้องนิ่งมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว  
3. ปฏิบัติอย่างมีข้ันตอนให้เวลาพิสูจน์ผลงาน  
4. พึ่งพาตนเองและธรรมชาติเป็นหลักจะท าให้ไม่มี หนี้สิน  
5. ยึดมั่นในหลักธรรมในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิต

ตะ วิมังสา  
การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : ปลูกพืชหลากหลายแบบผสมผสานทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น 

และพืชผักสวนครัว ปลูกข้าวไว้บริโภคและจ าหน่าย ด้านประมงเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียน ด้านปศุสัตว์เลี้ยงวัว และ
เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 

การจัดการผลผลิต : เมื่อมีผลผลิตออกมาจะใช้แรงงานในครัวเรือนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และน าออกจ าหน่าย 
ภายในชุนชน และร้านค้าภายในชุนชน เพียงเท่านี้ผลผลิตที่ออกมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การตลาด
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายสังคม หรือชุมชนออนไลน์ เช่น Line, Facebook 

แนวคิดในการท างาน : แนวคิดในการท างานของนายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร  ด าเนินชีวิตโดยน้อมน าแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ  

1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
2. มีจุดเริ่มต้นโดยใจต้องนิ่งมุ่งม่ันไม่หวั่นไหว  
3. ปฏิบัติอย่างมีข้ันตอนให้เวลาพิสูจน์ผลงาน  
4. พึ่งพาตนเองและธรรมชาติเป็นหลักจะท าให้ไม่มี หนี้สิน  
5. ยึดมั่นในหลักธรรมในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิต

ตะ วิมังสา  
 
จุดที่ 9 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดพัทลุง 

ชื่อศูนย์ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน พืชหลัก : พืชผัก พืชไร่ 
สถานที่ตั้ง บ้านนา เลขที่ 167  หมู่ที่ 13 ต าบล เกาะเต่า  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
ชื่อประธานศูนย์ : นางเกษร  ทองค า      อายุ  45 ปี 
ที่อยู ่167  หมู่ที่ 13  ต าบลเกาะเต่า  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ :  086-2896779 



 

สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่การเกษตรของต าบลเกาะเต่าส่วนใหญ่เพาะปลูกยางพารา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสวน
เดี่ยวและอยู่ในเขตพ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และมีเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ มังคุด ลองกอง ทุเรียน 
เงาะ ในลักษณะสวนผสม ซึ่งจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ท าให้เกษตรกร
ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรขาดทุน เกิดภาระหนี้สิ้น ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : การเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การเกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียง 
        2. การผลิตพืชตามหลักเกษตรอินทรีย์ 
        3. การแปรรูผลิตผลทางการเกษตร 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเกษตรผสมผสาน/การผลิตพืชตามหลักเกษตรอินทรีย์ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงปลาดุกและแปรรูปปลาดุกร้า 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ/จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเพาะขยายแหนแดง/การผสมดินหอม (ดินปลูก)  
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การขยายพันธุ์พืช 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าเกษตรผสมผสาน ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการลดต้นทุนการผลิต 
ลดรายจ่าย สร้างรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี 

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : เป็นแปลงเกษตรผสมผสานผลิตตามระบบเกษตร
อินทรีย์ มีการปลูกพืชผักอายุสั้น/ยาว พืชไร่ ไม้ผล เลี้ยงปลา เลี้ยงวัวพ้ืนเมือง หมูหลุม ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ ฯลฯ มีการ
เพาะเลี้ยงแหนแดง ผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมัก อาหารสัตว์ ใช้เองจากเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงเป็นการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม บริการให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชม
สวน 

การจัดการผลผลิต : ผลผลิตจากแปลงจะมีหมุนเวียนตลอดทั้งปี ทั้งผลผลิตสดและแปรรูป เช่น ผักกินใบ ข้าวโพด
หวาน ถั่วลิสง มันเทศ เสาวรส กล้วยหอม ไข่ไก่ ปลาดุกร้า น้ าผลไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ผลผลิตตามฤดูกาล 
เช่น เงาะ ทุเรียน ลางสาด แก้วมังกร ฯลฯ ตลาดสินค้า ได้แก่ ผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ภายในชุมชน ช่องทางออนไลน์ 
(เฟสบุ๊ค, เพจ : สวนเกษตรทองค า) และผู้มาศึกษาดูงาน/นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมสวน  

แนวคิดในการท างาน : ด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้น
การลดต้นทุนการผลิต สร้างทายาทเกษตรกร สร้างเครือข่ายและขยายต่อองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน 
 
จุดที่ 10 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ชื่อศูนย ์: ศูนย์เรียนรู้สวนปลักหว้า (ศพก.หลัก) อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 



 

สินค้าหลัก : น้ าผึ้งชันโรง , สนิค้าเกษตรผสมผสาน พืชหลัก : ยางพารา  
สถานที่ตั้ง : 73/1 หมู่ที่ 7 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
ชื่อประธานศูนย์ :  นางวิมลทิพย์  อนุชาญ อายุ 50 ปี  
ที่อยู ่: บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 7 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7394-9541 
สถานการณ์ของพื้นที่ : จากข้อมูลระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 

อ าเภอคลองหอยโข่ง มีครัวเรือนเกษตรกรตามทะเบียนบ้าน 4,665.00 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก 91.26 % และอีก 8.74 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง ครัวเรือนเกษตรกรมขี้อมูลการถือครองที่ดิน
เพ่ือการเกษตร เนื้อที่ 50,816.00 ไร่/ 3,733 ครัวเรือน มีปริมาณการปลูกข้าวนาปี 1,045 ไร่/ 278 ครัวเรือน ปลูกปาล์ม
น้ ามัน 1,684.00 ไร่/78 ครัวเรือน และปลูกยางพารา 45,696.00 ไร่/ 3,235 ครัวเรือน จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซึ่งจากสถานการณ์ราคายางตกต่ าท าให้เกษตรกรมีรายได้
ลดลง การส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายผสมผสาน เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรจึงมีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก ประกอบกับการประกอบอาชีพ
การเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เกษตรกรอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้ ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายเป็นอาชีพเสริมทางการเกษตรในสวน
ยางพารา มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืชแซม พืชร่วมในสวนยางพารา มีการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ าและเลี้ยงปลา 
เลี้ยงปศุสัตว์ อาทิ วัวพ้ืนเมือง เป็ดไข่ ไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงชันโรง ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งมีรายได้
หลักมาจากกิจกรรมเสริมภายในศูนย์ ศพก. อีกทั้ง เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
กิจกรรมที่ท าได้เป็นอย่างดี โดยไม่หวงแหนความรู้ สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ให้   สามาราเข้ามา
เรียนรู้ และสามารถน าความรู้กลับไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ของตนเองได้ 

การน าไปใช้ประโยชน์ : มีการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของเกษตรกรรายอ่ืน ผ่านการศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้วน ามาประยุกต์ใช้ และ
ใช้ประสบการณ์การการลองผิดลองถูกของตนเองมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งบริบทของตนเอง อาทิ การ
เลี้ยงชันโรงเพ่ือผลิตน้ าผึ้งชันโรงคุณภาพสูงในสวนยางพารา การเลี้ยงเป็ดไข่ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบการผลิต
สินค้าเกษตรในแปลงของตนเอง การผลิตสินค้าตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 

หลักสูตรเรียนรู้ : 1) เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน 
   2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
   3) ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
   4) โรครากขาวในยางพารา 
   5) อาชีพเสริม ด้านพืช 
   6) อาชีพเสริม ด้านปศุสัตว์ 



 

   7) อาชีพเสริม ด้านประมง 
   8) อาชีพเสริม ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1  ฐานเรียนรู้พลังงาน : ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  ฐานเรียนรู้ปศุสัตว์ร่วมยาง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3  ฐานเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจร่วมยาง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 4  ฐานเรียนรู้ประมงร่วมยาง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 5  ฐานเรียนรู้ผักร่วมยาง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐานเรียนรู้ดิน ปุ๋ย และน้ าหมักชีวภาพ 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง :  เกษตรกรและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจใน

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต และ
ยังสามารถถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร ผู้สนใจ รวมถึงชุมชนได้ โดยการปฏิบัติที่เป็น
แบบอย่างที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรมาเรียนรู้ได้ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกษตรกรที่สนใจ
เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : การปลูกพืชเป็นรูปแบบผสมผสาน มีพืชหลากหลาย
ชนิดในแปลง เน้นการใช้สอยพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกิจกรรมการเกษตรหลายกิจกรรมส่งเสริมและเกื้อหนุนกัน
อย่างเป็นระบบ 

การจัดการผลผลิต : ผลผลิตที่ได้จากการท าเกษตรผสมผสาน ท าให้มีสินค้าหลากหลาย การจัดการผลผลิตจึง
ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และต้องมีตลาด
รองรับ รวมทั้งต้องมีการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ และปริมาณที่สม่ าเสมอ อาทิ น้ าผึ้งชันโรง นอกจากน้ าผึ้งชันโรงที่
ผลิตได้ต่อรังจะมีปริมาณน้อย และชันโรงแต่ละรังใช้เวลานานในการรวบรวมน้ าผึ้งแล้ว ยังมีกระบวนการเก็บที่ยุ่งยาก
และต้องมีการบ่มเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะได้น้ าผึ้งที่มีคุณภาพ ซึ่งกว่าจะได้สินค้าส าหรับจ าหน่ายต้องใช้
เวลานาน การวางแผนการผลิตล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย 

แนวคิดในการท างาน : รักในสิ่งที่ท า และท าในสิ่งที่รัก : ยึดหลักในการประกอบอาชีพเกษตรด้วยใจรัก ท าใน
สิ่งที่ตนเองและครอบครัวรัก และเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่ท านั้นดีแล้ว เหมาะสมแล้วก็ลงมือท าด้วยกันให้ส าเร็จ หากมี
ปัญหาหรือ อุปสรรคก็ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน และอย่าคิดว่าปัญหาคืออุปสรรค ถ้าคิดว่าปัญหาคือ 
อุปสรรคงานก็จะไม่ส าเร็จ ประกอบกับการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของเกษตรกรรายอ่ืน ผ่านการศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ และใช้ประสบการณ์การการลองผิดลองถูกของตนเองมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งบริบท
ของตนเอง อาทิ การเลี้ยงชันโรงเพ่ือผลิตน้ าผึ้งชันโรงคุณภาพสูงในสวนยางพารา การเลี้ยงเป็ดไข่ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับระบบการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงของตนเองให้ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  



 

จุดที่ 11 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ 
สินค้าหลัก : เกษตรผสมผสาน พืชหลัก : ไม้ผล 
สถานที่ตั้ง : 2/1 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อประธานศูนย์ : นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ อายุ 70 ปี 
ที่อยู ่: 2/1 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 081-9512125 
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ต าบลแม่โป่งมีบางส่วนติดเชิงเขา เกษตรกรมีที่ดินและแหล่งน้ าเป็นของตนเอง 

มักจะท าการเกษตรแบบผสมผสาน พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ผลและไม้ยืนต้น นอกจากนี้ยังเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่าย เช่น โค 
ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น ท าให้ช่วยลดภาวะเสี่ยงด้านราคาของผลผลิตได้ดี พ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งของต าบลแม่โป่งเป็นพ้ืนที่ราบ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ท านาและปลูกพืชผัก เช่น หอมแดง กระเทียม และพืชผักอ่ืนๆ ท าให้มีรายได้ต่อเนื่อง และมีระบบ
น้ าดี โดยใช้น้ าชลประทานจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 

แนวทางการพัฒนา : การท าการเกษตรแบบผสมผสานท าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสินค้าเกษตรที่หลากหลายท าให้ไม่มีปัญหาด้านราคา
ตกต่ า สามารถพัฒนาการผลิตตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากพ้ืนที่เหมาะสม ปัจจุบันมีการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตไม้ผลคุณภาพ มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายและมีพืชต่างถ่ิน
ที่สามารถผลิตได้ มีคุณภาพและสามารถจ าหน่ายในพ้ืนที่โดยไม่ต้องน าเข้าจากต่างจังหวัด ท าให้ลดค่าใช้จ่าย ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะยงชิด ทุเรียน มังคุด ลองกอง กระท้อน มะขามหวาน เป็นต้น การผลิตตามมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์   นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

การน าไปใช้ประโยชน์ : การท าการเกษตรผสมผสาน ท าให้มีความมั่นคงด้านรายได้และผลผลิตทางการเกษตร
สามารถน าไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า  กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯสามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยลดการน าเข้าปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอก ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 

หลักสูตรเรียนรู้ : มีฐานเรียนรู้ ดังนี้   
1 เกษตรผสมผสาน การผลิตพืชหลากหลายชนิด ประกอบกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา สร้างความเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันระหว่างการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์  
2. การท าปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพ่ือจัดการขยะและลดปริมาณขยะ

ในแปลง ทั้งเป็นการน าปุ๋ยหมักมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชทุกชนิดในแปลง เป็นการลดต้นทุนการผลิต 
3 การปลูกไม้ผลผสมผสาน (กระท้อน กล้วยน้ าว้า(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กระท้อน 

มะยงชิด มะม่วง ล าไย ส้มโอ มะนาว) การน าพืชจากต่างพ้ืนที่มาทดลองปลูก ศึกษาทดลองด้วยตนเองท าให้สามารถ
ผลิตไมผ้ลหลากหลายชนิด และสามารถขยายพันธุ์พืชเอง จนไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายในการซื้อกล้าพันธุ์มาปลูกเพ่ิม  



 

4 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กระเทียมดอง มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่และ
ต่างจังหวัด เพื่อรวบรวมมาแปรรูปเป็นกระเทียมดอง สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้ากระเทียม แต่ละปีมีโค้วตาการผลิต
จ านวนมากและการผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด แปรรูปชนิดอ่ืน ได้แก่ มะม่วงดอง มะม่วงแช่อ่ิม กล้วยตาก กาแฟ 

5 การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง เกษตรกรต้นแบบมีสูตรเป็นของตนเองในการท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง
โดยตัวหลักในการท าคือสมุนไพรเก็บมาจากป่า คือ ปะค าดีควายซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีในป่า เกษตรกรต้องไปเก็บเอง และ
น ามาหมักเพ่ือใช้ไล่แมลงในการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

6 การปลูกพืชผักอินทรีย์ เกษตรกรต้นแบบมีแนวคิดในการผลิตพืชที่หลากหลายและต้องการผลิตผักเพ่ือ
บริโภคและจ าหน่ายด้วยการผลิตแบบอินทรีย์ โดยเน้นพืชผักท่ีนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  

7 การปลูกพืชในโรงเรือน เกษตรกรต้นแบบมีแนวคิดในการปลูกพืชในโรงเรือนเพ่ือการพัฒนาการผลิตพืช
ปลอดสารพิษ และศึกษาทดลองเพ่ือผลิตพืชในโรงเรือน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและปลอดสารพิษ 

8 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การผลิตพืชมีความจ าเป็นต้องดูแลรักษาเพ่ือให้
ผลผลิตมีคุณภาพปราศจากโรคและแมลงรบกวน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลง ลดความเสียหายแก่ผลผลิต สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค  

9 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน ผลผลิตที่เหลือจากบริโภคใน
ครัวเรือนจึงจ าหน่ายเป็นรายได้ ไข่ไก่ที่ได้สามารถจ าหน่ายได้ในราคาดี ฟองละ 3.50 - 4.50 บาท เนื่องจากการปล่อย
เลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติ ท าให้ไก่มีสุขภาพดี ไม่เครียด ได้ผลผลิตดี  
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : การด าเนินชีวิตที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
น าใช้ในการด าเนินชีวิตที่เด่นชัดที่สุด คือ การลดรายจ่ายด้วยการใช้ปัจจัยภายในสวนเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มากท่ีสุด 
ได้แก่ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากการแปรรูปน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับมูลสัตว์ที่เลี้ยง เป็นต้น 
เพ่ือลดการน าปัจจัยภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ให้มากที่สุด จึงมีแนวคิดในการพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุดก่อนจะพ่ึงผู้อ่ืน ด้วย
การท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงด้านรายได้  

การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : จัดท าแปลงปลูก ปลูกพืชผักเพ่ือเป็นอาหารและ
จ าหน่ายสร้างรายได้ เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตพืชผักด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับน้ าหมักไล่
แมลง และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยน้ าหมัก นอกจากนี้ยังผลิตพืชผักร่วมกับการปลูกแตงโมและเมล่อน ในโรงเรือนเพ่ือควบคุม
ศัตรูพืช การให้น้ าด้วยระบบน้ าหยดและพ่นฝอย  

การจัดการผลผลิต : การจัดการผลผลิตมีหลายวิธี ได้แก่ 
1.จ าหน่ายผลผลิตที่สวน มีร้านวางผลผลิตและผู้สนใจสามารถเข้ามารับซื้อและเลือกสรร

ผลผลิตในแปลงไดต้ามชอบและความพึงพอใจ ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย 
2.จ าหน่ายตลาดออนไลน์ 
3.จ าหน่ายปลีกและส่งผ่านทางบริษัทขนส่งและไปรษณีย์ไทย 



 

แนวคิดในการท างาน : การท างานยึดหลักการท างานด้วยใจรัก อาชีพที่รัก ท าให้มีความมานะอุตสาหะจน
พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ จากเคยล้มลุกคลุกคลาน แต่ด้วยความตั้งใจและมีครอบครัวเป็นก าลังใจ ท าให้ไม่ท้อถอย ด้วยเป็น
คนที่คิดเชิงรุกและคิดนอกกรอบ ท าให้มีแนวคิดในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา ที่แตกต่างจากเกษตรกรใน
พ้ืนที ่จึงเป็นส่วนท าให้ประสบผลส าเร็จในการท าการเกษตรได้เร็วขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เช่น แนวคิดในการท าพืช
พ้ืนที่อ่ืนมาปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง แหกกฎและทฤษฎีทางวิชาการ จนท าให้ไม้ผลจากพ้ืนที่อ่ืนออดกผลผลิต และมี
ฤดูกาลออกผลแตกต่างจากตลาดโดยทั่วไป ท าให้ผลผลิตได้ราคาสูง เนื่องจากมาตรงกับช่วงฤดูปกติซึ่งจะราคาถูกกว่า 
นอกจากนี้ยังไม่ต้องเสียค่าขนส่งเพราะมีผลผลิตในพ้ืนที่ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน มะยงชิด เป็นต้น 
   
จุดที่ 12 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดอุทัยธานี 

ชื่อศูนย์ :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทัยธานี  

สินค้าหลัก : ข้าว  พืชหลัก : ข้าว 
สถานที่ตั้ง : บ้านหนองกาหลง  หมู่ที่ ๔  ต าบลหลุมเข้า  อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายอนันต์  เครือทอง  อายุ  49  ปี   
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘-๘๔๒๖-๔๗๓๒ 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหลุมเข้า  ส่วนใหญ่ปลูกข้าวร้อยละ ๙๐ และพ้ืนที่ที่เหมาะสม

กับการปลูกข้าว (S2)  ร้อยละ  ๙๐  โดยปลูกข้าวไว้เพ่ือจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง  แต่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  
พ้ืนที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  จึงประสบกับภาวะขาดทุน  มี
ปัญหาหนี้สิน 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : ส้วมควาย คือการให้ควายขับถ่ายของเสียลงในปรัก จากนั้นน าสารเร่งพ.ด. มาใส่ใน
ปรักเพ่ือหมัก หลังจากท่ีหมักได้ที่แล้วก็น าของเสียที่ได้มาใช้ประโยชน์ 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ของเสียที่ได้จากส้วมควายจะมีลักษณะคล้ายปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรจะน าไปใส่ในนา
ข้าวเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 

หลักสูตรการเรียนรู้ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลหลุมเข้า มีหลักสูตร
เรียนรู้หลัก ๒ หลักสูตร ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตข้าวและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยฐานเรียนรู้ จ านวน ๕ 
ฐาน ได้แก่ 

ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 : การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
เป็นฐานเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการในการท านา การลดต้นทุนในการผลิตให้ได้ผลอย่างแท้จริง ซึ่งมีเทคนิค ๔ 

ข้อ ดังนี้ 
๑. การบริหารจัดการดิน/ปุ๋ย    



 

๒. การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ 
๓. การบริหารจัดการศัตรูพืช 
๔. การบริหารจัดการน้ า 
ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 : การเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยวิธีผสมผสาน 
ผสมผสานกิจกรรมหลายในการท ากิจกรรมทางการเกษตรเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต เช่น การเลี้ยงปลาใน

นาข้าว การเลี้ยงกบในบ่อดิน เป็นต้น 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 : เกษตรผสมผสาน 
การท าเกษตรผสมผสาน เป็นวิธีการปลูกพืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ยืนต้น ร่วมกันในแปลงโดยให้พืช

อาศัยซึ่งกันและกัน เอ้ือประโยชน์ต่อกัน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4 : ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์เป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนการผลิตพืชต่างๆ เนื่องจากมีต้นทุน  

ในการผลิตต่ า วิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ ทางสายกลาง และความ

ไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรกรได้น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักความมีความเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน โดยเกษตรกรการวาง
แผนการใช้ชีวิตให้อยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ครอบครัวไม่เดือดร้อน มีการแบ่งปัน 

การจัดการผลผลิต : ผลผลิตที่ได้จากการท าการเกษตรจะมีการจัดการผลผลิตหลายอย่าง ตัวอย่าง เช่น ข้าว 
จะมีการจัดการ 3 อย่าง คือ 1. ขายเป็นข้าวเปลือกที่โรงสี 2. แปรรูปเป็นข้าวสารจ าหน่าย 3. เก็บข้าวเปลือกเป็นเมล็ด
พันธุ์ส าหรับใช้ปลูกครั้งต่อไป 

แนวคิดในการท างาน : เกษตรกรมีแนวคิดในการท างานที่เป็นระบบ โดยเน้นการท าการเกษตรแบบหลากหลาย
ไม่เน้นการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ลงมือท าจริงเพ่ือเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืนได้น าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตน 
 

3.6.4 การติดตามงาน 
ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ติดตามการด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนา

แปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 2 และ 3 จ านวน 6 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
นครปฐม ปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินการถอดบทเรียน ดังนี้ ในส่วนพ้ืนที่



 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 5 และ 6 จ านวน 6 จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ ขอนแก่น พัทลุง 
สงขลา เชียงใหม่ และจังหวัดอุทัยธานี ไม่สามารถด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามงานได้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 
4. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.  

4.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

หรือ ศูนย์เครือข่าย ทุกอ าเภอ ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  
ปี 2564 รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ จ านวน 882 ศูนย์ 882 จุด โดยแบ่งเป็นการจัดงาน Field Day จุดปกติ จ านวน 863 จุด 
และการจัดงาน Field Day จุดส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการเปิดงาน จ านวน 19 จุด มี
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่
มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละชนิดสินค้าที่เลือกเป็นประเด็นในการจัดงาน เน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง 
โดยบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จาก ศพก. และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพ้ืนที่  ในงานมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ต่างๆ ที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องและจ าเป็นในกระบวนการผลิต 
ของชนิดสินค้าที่เลือกเป็นประเด็นในการจัดงาน การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการ  
ของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ ที่ ให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหา 
ควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ และการแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นหลายระลอก
อย่างต่อเนื่องในปี 2564 รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จึงส่งผลต่อการจัดงาน 
Field Day ทั้งในจุดปกติและจุดส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัว 
ของเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ท าให้การจัดงาน Field Day ปี 2564 สามารถด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย จ านวน 640 จุด และไม่ได้จัดงาน จ านวน 242 จุด รายละเอียด ดังนี้ 
   - จุดปกติ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย จ านวน 634 จุด และไม่ได้จัดงาน 229 จุด  
   - จุดส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 6 จุด และยกเลิก 13 จุด 
 
 
 



 

ตารางแสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 (แยกตามเขต) 
 

เขต จ านวนจังหวัด 
จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ทั้งหมด จัดงาน Field Day ยกเลิกการจัดงาน Field Day 

1 9 78 41 37 

2 8 62 40 22 

3 9 73 40 33 

4 20 322 300 22 

5 14 151 89 62 

6 17 193 130 66 

รวม 77 882 640 (คิดเป็น 73%) 242 (คิดเป็น 27%) 

ที่มา : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ด าเนินการจัดงาน 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 (แยกตามเขต) 

 
ที่มา : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จ านวนทั้งหมด 640 ศูนย์ (แบ่งตามชนิดพืชที่จัดงาน) 

ที่มา : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  

ปี 2564 จ านวนทั้งหมด 73,694 ราย (แบ่งตามชนิดพืชที่จัดงาน) 
ที่มา : จากระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ข้าว 232 ศพก.
พืชไร่ 65 ศพก.
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ไร่นาสวนผสม 125 ศพก.
ไม้ผล 106 ศพก.
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ปาล์มน้ ามัน 21 ศพก.
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ข้าว 26,357 ราย

พืชไร่ 8,130 ราย

พืชผัก 6,622 ราย

ไร่นาสวนผสม 14,092 ราย

ไม้ผล 12,062 ราย

ยางพารา 1,323 ราย

ปาล์มน้ ามัน 2,959 ราย

อื่นๆ 2,162 ราย
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แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 19 จุด 
 

ที ่ เขต จังหวัด อ าเภอ 
ก าหนดการ 

จัดงาน 
สินค้าหลัก  
ของ ศพก. 

สินค้าหลักที่
จัด Field 

Day 

สถานทีจ่ัด 
ประธานการเปิดงาน หมายเหตุ ศพก.

หลัก 
ศพก.เครือข่าย 

1. 4 หนองคาย เมือง
หนองคาย 

8 มี.ค. 64 ข้าว ข้าว - แปลงใหญ่ข้าว ต.หิน
โงม อ.เมืองหนองคาย 

อธิบดีกรมประมง - 

2. 4 นครพนม ท่าอุเทน 17 มี.ค. 64 แตงโมไร้เมล็ด แตงโมไร้เมล็ด - แตงโมไร้เมล็ดจังหวดั
นครพนม  

เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

- 

3. 5 ระนอง เมืองระนอง 17 มี.ค. 64 ปาล์มน้ ามัน ปาล์มน้ ามัน  - อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ - 

4. 1 สระบุรี มวกเหล็ก 18 มี.ค. 64 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง  - อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน - 

5. 4 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว 18 มี.ค. 64 ถั่วลิสง ถั่วลิสง - แปลงใหญ่ถั่วลสิง ม. 
6 และ ม. 11 ต.กู่
จาน  

อธิบดีกรมหม่อนไหม - 

6. 2 กาญจนบุรี เมือง
กาญจนบุร ี

22 มี.ค. 64 เกษตร
ผสมผสาน 

เกษตร
ผสมผสาน 

- ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ บ้านหนอง
สามพราน ต าบลวังด้ง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 

7. 5 ชุมพร พะโต๊ะ 22 เม.ย. 64 ผลิตภณัฑ ์
จากผึ้งโพรง 

การเลีย้ง 
ผึ้งโพรง 

- เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง
บ้านปังหวาน  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

8. 4 บึงกาฬ ศรีวิไล 27 เม.ย. 64 ข้าว เกษตร
ผสมผสาน 

- ศูนย์เครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 
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ที ่ เขต จังหวัด อ าเภอ 
ก าหนดการ 

จัดงาน 
สินค้าหลัก  
ของ ศพก. 

สินค้าหลักที่
จัด Field 

Day 

สถานทีจ่ัด 
ประธานการเปิดงาน หมายเหตุ ศพก.

หลัก 
ศพก.เครือข่าย 

นางสมจิตร บุตรธิ
จักษ์ หมู่ 8 นาสะแบง 

9. 2 นครปฐม บางเลน 7 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว - ศพก.เครือข่ายต าบล
ดอนตูม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

10. 3 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 7 พ.ค. 64 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง  - เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

11. 3 สระแก้ว ตาพระยา 12 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - อธิบดีกรมชลประทาน ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

12. 1 พระนครศรีอยุ
ธยา   
 

พระนครศรีอยุ
ธยา 

13 พ.ค. 64 พืชผัก พืชผัก - ศพก.เครือข่ายต าบล
สวนพริก อ.
พระนครศรีอยุธยา 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

13. 4 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร 13 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

14. 6 นครสวรรค ์ บรรพตพสิัย 27 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

15. 6 พิษณุโลก นครไทย 9 มิ.ย. 64 ข้าว ข้าว  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

16. 5 นราธิวาส ระแงะ 15 มิ.ย. 64 ลองกอง ลองกอง  - อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 
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ที ่ เขต จังหวัด อ าเภอ 
ก าหนดการ 

จัดงาน 
สินค้าหลัก  
ของ ศพก. 

สินค้าหลักที่
จัด Field 

Day 

สถานทีจ่ัด 
ประธานการเปิดงาน หมายเหตุ ศพก.

หลัก 
ศพก.เครือข่าย 

17. 6 แพร่ สอง 17 มิ.ย. 64 ข้าว ข้าว - ศพก.เครือข่าย 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 

อธิบดีกรมปศสุัตว ์ ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

18. 6 เชียงใหม ่ สารภ ี 15 ก.ค. 64 ล าไย ล าไย - ศพก.เครือข่ายต าบล 
ท่ากว้าง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 

ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 

19. 5 พังงา ท้ายเหมือง 25 ส.ค. 64 ข้าวไร ่ ข้าวไร่ดอกข่า - ศพก.เครือข่ายข้าวไร่
ดอกข่าสหกรณ์
กองทุนสวนยาง 
บ้านบางทอง 

อธิบดีกรมการข้าว ยกเลิกเนื่องจาก 
Covid-19 
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5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร 

5.1 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า 
การอบรมเกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพ่ือจะเข้า

เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 30 ราย/อ าเภอ เป็นการอบรมเพ่ือบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด เน้น
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้
ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้กิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของบุคคลจ านวนมากต้องชะลอ หรือยกเลิก ตามสถานการณ์ความรุนแรงของแต่ละพ้ืนที่ กองวิจัยและพัฒนา
งานส่เงสริมการเกษตรจึงได้ปรับวิธีการด าเนินงานโครงการ ศพก. รายละเอียดตามตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/1230 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และแจ้งทุกจังหวัดทราบ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ ว 1129 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.doae.go.th/?p=6588  

1. เป้าหมาย : อบรมเกษตรกร จ านวน 26,460 ราย สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - ครั้งที่ 1 อบรมจ านวน 26,460 ราย 
- ครั้งที่ 2 อบรมจ านวน 26,040 ราย 
- ครั้งที่ 3 อบรมจ านวน 25,890 ราย 
ข้อมูลจากระบบรายงาน http://www.e-project.doae.go.th  

2. เกษตรกรจ านวน 21,185 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.93 น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
หรือน าไปปฏิบัติหลังการอบรม ความรู้ที่น าไปปฏิบัติ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน การลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นต้น 

 
5.2 การพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.  

การพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 8,820 ราย ทั่วประเทศ ด าเนินการโดย ส านักงาน
เกษตรจังหวัดด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 2 ครั้ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
ประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพ้ืนที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  โดย
สามารถปรับวิธีการด าเนินงานตามสถานการณ์ความรุนแรงของโรคระบาด โควิด-19 ตามสถานการณ์ของพ้ืนที่ 
โดยมีเป้าหมายการอบรมเกษตรกรจ านวน 8,820 ราย จ านวน 2 ครั้ง ผลการด าเนินงานพบว่า การอบรมครั้งที่ 1 
จ านวน 8,630 ราย และครั้งที่ 2 จ านวน 8,080 ราย  

ข้อมูลจากระบบรายงาน http://www.e-project.doae.go.th  

http://alc.doae.go.th/?p=6588%20
http://www.e-project.doae.go.th/
http://www.e-project.doae.go.th/
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6. การยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer 
ครบวงจร ตามแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

6.1 การด าเนินงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์) ได้มอบ

นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 การด าเนินงานตาม
ภารกิจเร่งด่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีประเด็น “การยกระดับ ศพก. สู่
ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร” เป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วน มุ่งเน้นการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมเป็น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติ เป็นช่องทางน าเสนอ   
แหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ และศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขับเคลื่อนอยู่ รวมทั้งศูนย์ของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้ารับการ
อบรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการสร้างมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรม เพ่ือจูงใจให้
ลูกหลานเกษตรกรคนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจมาท าอาชีพเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ ขับเคลื่อนการยกระดับศูนย์ เรียนรู้การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร ให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ให้มีการน าเสนอข้อมูล Smart Farmer ณ 
ศพก. และศูนย์เครือข่ายที่ได้รับงบประมาณ ปี 2564 เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ตามภารกิจปกติ รายละเอียดข้อมูล Smart Farmer ตาม QR Code ด้านล่าง 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า (30 ราย ต่อ ศพก.) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และส านักงานเกษตรอ าเภอประสานการด าเนินงานกับผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer ร่วมชี้แจง ให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในการรับทราบ และสร้างความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นเกษตรกรเห็นความส าคัญ และเตรียมความพร้อม สู่การพัฒนาเป็น Smart 
Farmer ต่อไป 

3. การเชื่อมโยง ศพก. และศูนย์เครือข่าย กับศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) ศูนย์
เทคโนโลยีของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตร
อ าเภอ สนับสนุน ส่งเสริม ศพก. และศูนย์เครือข่ายที่มีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และ
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นวัตกรรมการเกษตรจากศูนย์ AIC ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงอ่ืนๆ ศูนย์เทคโนโลยีของภาครัฐ เอกชน หรือ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประสานเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ผ่านเวทีการประชุม ศพก. และแปลง
ใหญ่/ การอบรมเกษตรกรผู้น า 30 ราย ต่อ ศพก. / การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
การบริหารจัดการให้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ AIC ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและความพร้อม 

 
6.2 การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประสาน ท าความเข้าใจกับหน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ 
ศพก. ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมหน่วยงานร่วมด าเนินการทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการ
ยกระดับ ศพก. สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร ตามภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
และจัดท าข้อมูล ประสาน และสรุปผลการด าเนินงานส่งกองแผนงานเพ่ือรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเดือน  
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7. การเชื่อมโยงระหว่าง ศพก. กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) 

7.1 การส ารวจสถานการณ์การเชื่อมโยง ศพก. และ AIC ปี 2564  
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดท าแบบส ารวจสถานการณ์การเชื่อมโยงการด าเนินงาน

ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation Center : AIC) เพ่ือรับทราบสถานการณ์การด าเนินงานในพ้ืนที่ และน ามาวาง
แผนการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจากศูนย์ AIC ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผ่าน ศพก. 
เพ่ือขยายผลสู่แปลงใหญ่ต่อไป สามารถดูรายละเอียดการสรุปผลดังกล่าวที่ https://alc.doae.go.th/?p=6468  

นอกจากนี้ ยังจัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ปี 2564 และปี 2565 

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
จากศูนย์ AIC ลงสู่ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร และให้จัดท าแผนการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่เกษตรกรปี 2564 และปี 2565 ส่งให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 
เพ่ือทราบแนวทางการด าเนินงาน และเกิดการด าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 

https://alc.doae.go.th/?p=6468
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7.2 โครงการน าร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณภาพ และ
มาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคที่อยู่บนพ้ืนฐานการท าเกษตรกรรมยั่งยืน จึงได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation หรือ AIC) เพ่ือให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และ
ให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันใน 6 หน่วยงานภาคี คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

ในปี พ.ศ 2564 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์) ได้มอบนโยบายแนว
ทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแนวทางด าเนินงานหลักที่ 1. ภารกิจเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.1 เร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
กระทรวง 1.2 ขยายพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างความเข้มแข็งในเกษตรกรฐานราก 1.3 ยกระดับศักยภาพแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 1.4 ผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 1.5 พัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้ง
ในและต่างประเทศ 1.6 ผลักดันการพัฒนา Big Data อย่างเป็นรูปธรรม        1.7 ยกระดับ ศพก. สู่ศูนย์พัฒนา 
Smart Farmer ครบวงจร 1.8 ปรับปรุงกลไกและคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ 1.9 มอบหมายรอง
ปลัดกระทรวงดูแลการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ และ 1.10 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้ทันสมัยเข้าถึง
เกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อ 1.7 การยกระดับ 
ศพก. สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร สอดรับกับการเชื่อมโยง AIC สู่ ศพก. อันเป็นนโยบายที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท า “โครงการน าร่องการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. )” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 
ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการและ
การปฏิบัติ เป็นช่องทางน าเสนอแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยออกแบบก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาเป็นล าดับขั้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer, Young Smart Farmer, 
กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ให้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก AIC มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของแต่ละพ้ืนที่ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรร่วมกับวิทยากรจาก AIC เพ่ือให้เกษตรกร
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อันส่งผลให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร มี
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างต้นแบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก AIC สู่ ศพก.  
ศูนย์เครือข่าย, Smart Farmer, Young Smart Farmer,กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที ่

๒.2 เพื่อยกระดับให้ ศพก. ,ศูนย์เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC 
2.3 เพ่ือพัฒนา Smart Farmer, Young Smart Farmer, กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน     ที่

มีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร, ศูนย์เครือข่าย, Smart Farmer, Young 
Smart Farmer,กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 จุด (6 เขต ๆ ละ 1 จุด) 
 
4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

4.1 ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์       แนว
ทางการด าเนินงาน และช่วงเวลาด าเนินกิจกรรม โดยเสนอโครงการฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบ และ
ด าเนินการประสานส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงาน AIC กับ 
ศพก. และศูนย์เครือข่าย แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 
ด าเนินงาน 

4.2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้เขต 
ค้นหา ศพก./ ศูนย์เครือข่าย/ Smart Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน     ที่
มีความพร้อม และความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC ตาม Innovation Catalog    ที่
เหมาะสมในพื้นท่ี ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และคัดเลือกจุดที่จะด าเนินการอย่างน้อยเขตละ 1 จุด 

4.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ประสาน ศพก./ ศูนย์เครือข่าย/ Smart 
Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือทราบ และเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ  

4.4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 – 6 ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดประสาน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ตั้ง AIC ในการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย 

๔.๕ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก./  
ประธานศูนย์เครือข่าย/ SF/ YSF/ กลุ่มเกษตรกร หรือ วิสาหกิจชุมชน โดยวิทยากรจาก AIC และให้พิจารณา 
ศพก.เป็นสถานที่ในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้เป็นล าดับแรก 

4.6 ขยายผลในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรอ่ืนๆ  
4.7 ติดตาม ก ากับ และร่วมแก้ไขปัญหาการด าเนินงานโครงการ 
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5. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

5.1 ผลผลิต : ศพก./ ศูนย์เครือข่าย/ Smart Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจ
ชุมชน ได้รับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก AIC ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ จ านวน 6 จุด 
 5.2 ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100 ของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย/ Smart Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่ม
เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับและขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
AIC ได ้
 
6. ผลการด าเนินงาน 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนินงานโครงการ 
จ านวน 6 จังหวัด และ 6 สสก. หน่วยงานละ 20,000 บาท รวมจ านวน 12 หน่วยงาน สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ศพก. เครือข่าย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คัดเลือก
นวัตกรรม (1) เคร่ืองหย่อนกล้าข้าว ช่วยลดปัญหาวัชพืชในนาข้าว ลดต้นและโรคแมลงศัตรูพืช        (2) 
การตลาดออนไลน์ การจัดตั้งกลุ่ม การท าธุรกิจ และเชื่อมโยงการด าเนินงานกับแปลงใหญ่  

2) ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวครบวงจร อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
คัดเลือกนวัตกรรม HPP Technology (High Pressure Processing) นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์ความดัน
สูงแบบไม่ใช้ความร้อนและไม่ท าลายคุณค่าทางอาหาร  

3) ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คัดเลือกนวัตกรรม
เทคโนโลยีระบบน้ าอัจฉริยะ 

4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (เกษตร
ผสมผสาน) คัดเลือกนวัตกรรม เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ นวัตกรรม การให้น้ าโดยสั่งการด้วย Smart Phone 
ผ่าน Application และใช้พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) 

5) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (เกษตร
ผสมผสาน) คัดเลือกนวัตกรรมระบบน้ าลอยฟ้า ระบบการให้น้ า/ปุ๋ยอัตโนมัติ 

6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มะม่วงโชค
อนันต์ คัดเลือกนวัตกรรม ระบบน้ าอัจฉริยะ 

 
8. การให้ความร่วมมือหน่วยงานภาคีในการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ ศพก. ดังนี้ 

8.1 โครงการ Q อาสา (มกอช.) 
สรุปผลด าเนินงานโครงการ Q อาสา ปีงบประมาณ 2564 
การส่งเสริมผลักดันมาตรฐานการผลิตในระดับแปลง/ฟาร์ม มกอช. มีเครือข่าย Q อาสา ซึ่งเป็น

อาสาสมัครเกษตรประเภทหนึ่งตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น Q อาสา จึงเป็นเสมือนตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มกอช. ในการขับเคลื่อน
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
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ในปี 2564 มกอช. ได้ด าเนินการพัฒนา Q อาสา เพ่ือสร้างอาสาสมัครเกษตรสาขา Q อาสา ท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มีความสามารถในการตรวจประเมินเบื้องต้น รวมถึงให้ค าปรึกษา
แก่เกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรผู้ปลูกผัก/ผลไม้ในพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีจิตอาสาและมีความสนใจในการ
เป็น Q อาสา ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ เชียงราย และชัยภูมิ จ านวน 141 คน 

แผนงานโครงการ Q อาสา ปีงบประมาณ 2565 
มกอช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง Q อาสา ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ จึงได้ก าหนดด าเนิน

โครงการพัฒนา Q อาสา ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือสร้างอาสาสมัครเกษตรสาขา Q อาสา ในพ้ืนที่การเกษตรที่
ส าคัญและยังไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อน กลุ่มเป้าหมายเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกผัก/ผลไม้ 

ในพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีจิตอาสาและมีความสนใจในการเป็น Q 
อาสา รุ่นละ 50 คน จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน 

- รุ่นที่ 1/2565 จังหวัดพ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

- รุ่นที่ 2/2565 จังหวัดในพ้ืนที่การดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ ได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 

 
8.2 การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564 กิจกรรมร่วมด าเนินงาน

ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://alc.doae.go.th/?p=6301) และด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 โดยการแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัดทุก
จังหวัด และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที  1 – 6 ทราบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และ
สื่อสารแก่เกษตรกรผ่านเวทีการอบรม การประชุม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน ศพก. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://alc.doae.go.th/?p=6322  

8.3 การด าเนินการโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้รับการประสานงานจาก

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในการด าเนินนโครงการอินเตอร์เน็ต
สาธารณะสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกจุดด าเนินการ ได้แก่ 
1) เป็นจุดให้บริการผ่านสื่อสัญญาณประเภทใยแก้วน าแสง ไม่ทับซ้อนกับจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไม่คิด
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอ่ืน และ 2) เป็นจุดให้บริการที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเข้าด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์และทดสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2564 จ านวน 339 จุด และจุดที่รื้อถอนอุปกรณ์ในจุดให้บริการเดิมที่
ไม่เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาฯ จ านวน 18 จุด ทั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้รวบรวม

http://alc.doae.go.th/?p=6301
http://alc.doae.go.th/?p=6322
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ข้อมูล และแจ้ง ศพก. ตามรายชื่อดังกล่าวเพ่ือเตรียมด าเนินการในพ้ืนที่ต่อไป รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://alc.doae.go.th/?p=6496  
 
9. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. 

 การจัดท ารายงาน และข้อมูล ศพก. ต่างๆ ส่งกองแผนงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
อ่ืนๆ เช่น 

- รายสัปดาห์ ส่งกองแผนงาน 
- รายเดือน จัดท า และประสานข้อมูลหน่วยงานร่วมบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ

จัดท าสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับ ศพก.สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร ส่งกองแผนงานทุก
เดือน  

- ข้อมูลผลการด าเนินงาน ศพก. และที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุ
กรรมาธิการฯ  

- รายงานตามแผนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- รายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
- รายงาน และข้อมูล ศพก. อ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานร้องขอ 

 สรุปจ านวนศูนย์เครือข่าย มีจ านวน 13,070  ศูนย์ ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564 

 การให้บริการของ ศพก. (882 ศูนย์) ข้อมูลการด าเนินงาน ปี 2564 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564           
- อบรม/ดูงาน                        78,025 ราย 
- บริการข้อมูล ข่าวสาร/วิชาการ      5,779 ครั้ง 

    -  ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ      14,101 ราย 
 
 
ส่วนที่ 2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
 ศูนย์เครือข่ายภายใต้ ศพก. ประกอบด้วย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

 ศจช. เป็นศูนย์เครือข่ายด้านการอารักขาพืชในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้

ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีจ านวน ศจช. ทั้งหมด 2,928 ศูนย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร แก่
สมาชิก ศจช. จ านวน 1,764 ศูนย์ ท าให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอันน าไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีด้าน
การจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม ศจช.  

http://alc.doae.go.th/?p=6496
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1.2 สมาชิกของ ศจช. มีการผลิตขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ 
 1.2.1 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม) รวม

766,150 กิโลกรัม สามารถน าไปใช้จัดการศัตรูพืชในพ้ืนที่กว่า 357,000 ไร่  
 1.2.2 ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติรวมมากกว่า 320 ล้านตัว เพื่อน าไปใช้จัดการศัตรูพืชในพ้ืนที่กว่า 

116,000 ไร่  
1.3 มีการจัดท าแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 3,092 แปลง ทั่วประเทศ สามารถติดตาม

และสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชได้อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท าให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์
การระบาดของศัตรูพืช เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถรับมือกับการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที   

1.4 มีการบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ เพื่อขยายผลการด าเนินกิจกรรม ให้ ศจช.มีความแข้มแข็งมากข้ึน 
ได้แก่ 

 1.4.1 โครงการสนับสนุนการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชในชุมชน ปี 
2564 โดยสนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิตชีวภัณฑ์แก่ ศจช. จ านวน 1,211 ศูนย์ ท าให้สามารถขยายฐานการผลิต 
และส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี รวมถึงลดต้นทุนการผลิต และเตรียมความพร้อมใน
การผลิตขยายชีวภัณฑ์ส าหรับน าไปใช้ฟ้ืนฟูพืชในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรค 
แมลงศัตรูพืช  

 1.4.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายส าหรับเกษตรกร โดยส านักงาน
คณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนทุนวิจัย ใน เพ่ือศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ใน ศจช. น าร่อง จ านวน 77 จังหวัด ๆ ละ 1 ศนูย์ โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ รวมถึงการปรับวิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ให้เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ ต่อไป 

2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
2.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 986 คน ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ๋ย 

สามารถเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการดินปุ๋ย 
2.2 เกษตรกรสมาชิกจ านวน 17,640 ราย ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้

ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ท าให้เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถน าไป
ปฏิบัติและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ และมีการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน ศพก. แปลง
ใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป จ านวน 20,100 ราย  

2.3 ศดปช. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย  
2.4 ผลส าเร็จของการพัฒนา  
 - มีการพัฒนาศักยภาพ ศดปช. ไปสู่ระดับ A+ จ านวน 285 ศูนย์ และระดับ A จ านวน 311 ศูนย์  

รวมเป็นจ านวน 596 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 67.5 ของจ านวน ศดปช. ทั้งหมด  
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 - ศดปช. ที่มีศักยภาพ จ านวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่การด าเนินการ
ธุรกิจชุมชน มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสนับสนุนขยายผลการให้บริการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่
ชุมชน ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป  

 - ศดปช. หลัก จ านวน 882 ศูนย์ มีการขยายผลการด าเนินงานโดยมีการจัดตั้งเป็น ศดปช. เครือข่าย 
จ านวน 1,096 ศูนย์ 

 - ศดปช. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรสมาชิกหลักและขยายผลไปสู่ชุมชน ศพก.  
แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป จ านวน 37,740 ราย 

2.5 แนวทางการพัฒนาต่อไป  
 - การพัฒนา ศดปช. ให้มีศักยภาพให้สามารถด าเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน  

สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองให้แก่เกษตรกร 
 - พัฒนา ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด ให้เป็นศูนย์เครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้และ

แหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย เพ่ือสนับสนุนการให้บริการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และขยายผลการใช้ปุ๋ย
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป 
   

3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 นอกจากการพัฒนาเกษตรกรภายใต้การด าเนินงานการพัฒนาศูนย์เครือข่ายทั้ง ศจช.และ ศดปช. แล้ว  
ยังได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในด้านการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชทั้งสาเหตุที่เกิดจากศัตรูพืชและความ
ผิดปกติจากดินและปุ๋ย ซึ่งเรียกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ว่า “หมอพืช” ซึ่งจะให้บริการ “คลินิก
พืช” เพ่ือแก้ปัญหาความผิดปกติของพืชให้กับเกษตรกร โดยในปี 2564 สามารถสร้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ให้เป็นหมอพืชได้ทั้งสิ้น 487 คน คน ท าให้ปัจจุบันจะมีหมอพืชประจ าอยู่ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงาน
เกษตรอ าเภอครบทั้ง 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 
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