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คำนำ 

 
  รายงานฉบับนี ้เป ็นรายงานสรุปผลการประชุมเช ิงปฏิบัติการเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ                  
การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าว  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดขึ้น วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 
ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อเป็นการชี้แจงการดำเนินงาน กำหนด
แนวทางการพัฒนา และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 
  มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 30 คน และดำเนินการประชุมผ่าน
ระบบการประชุม Zoom Application มีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ ศพก. 
จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั ้งไว้ทุกประการ และจะเป็น
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    
 

      คณะผู้จัดทำ 



 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนแก้ไขปัญหาของชุมชน 
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร 
โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื ่อง
ตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอน
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู ้ที ่ได้รับจาก ศพก.  ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม 
และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้าน
การเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และ
เกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ประสบผลสำเร็จ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ขึ้น เพ่ือชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ ศพก. ปี 2565 ตลอดจนเสริมสร้างข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานโครงการทุกระดับ   
ได้แก่ ส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้งเป็น
เวทีสะท้อนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

  2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. เพื ่อเป็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการ
ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
ระยะเวลา/สถานที ่

 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ 
 
 



 

วิธีดำเนินงาน 
  1. ภาคบรรยาย 

  •  การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ศพก. ปี 2565 
•  การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center 

: AIC) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
•  สรุปผลการสำรวจสถานการณ์การเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 
•  สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  2. ภาคอภิปรายคณะ 

  • แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ปี 2565 โดย 
   1) นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
   2) นายถนัด เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   3) นายจิรวิทย์  เฮงหิรัญญวงษ์ รักษาการผู ้อำนวยการกลุ ่มจัดการฟาร์มและ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 30 คน และดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด    

    
ผลการดำเนินงาน (Output) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต 
จังหวัดและส่วนกลาง มีความรู ้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื ่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นำความรู้ที่
ได้จากการประชุมไปดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1. การบรรยายวิชาการ 
  1.1 การบรรยาย “สรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. ปี 2563” โดย กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
   1.1.1 สาระสำคัญของโครงการ  

ความเป็นมาของโครงการ 
    1. นโยบายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน   
    2. จัดตั้ง ศพก. อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
    3. ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน” 
    4. การพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่าย
ให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน 
    การดำเนินงานโครงการ 
    1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 

     2. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ  
     3. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 
     4. การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
     5. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
     1.1.2 ความสำคัญของการประเมินผล 
     1. ปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตร 
     2. จัดตั้ง ศพก.    
     3. นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     4. ภาคราชการเข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุน 
     วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
      เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ศพก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ขอบเขตวิธีการประเมินผล 
      พ้ืนที่เป้าหมาย คือ ศพก. จำนวน 882 ศูนย์ 
      ประชากรเป้าหมาย คือ  เกษตรกรต้นแบบ  เกษตรกรผู้นำที่เข้ารับ
การอบรม  จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการระดับอำเภอ/จังหวัด 

      ระยะเวลาของข้อมูล ข้อมูลโครงการฯ เดือน ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 ข้อมูลของเกษตรกรหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  วิธีการประเมินผล  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

รปูแบบการประเมินผล 
1. ปัจจัยนำเข้า (Input) 
2. กิจกรรม (Activities) 
3. ผลผลิต (Outputs) 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 



 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 1. เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน หรือปรับปรุง

การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. เพื่อให้โครงการมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็น

ประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

    กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
 
 

 
 1.1.3 ผลการประเมิน 
  1) ปัจจัยนำเข้า  

ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรร 329.7958 ล้านบาท เบิกจ่าย 
315.075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.54 ทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุ
สัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

    ความทันเวลา และความเหมาะสมของงบประมาณ 
- ศพก.  

ความทันเวลา 91.27 ไม่ทันเวลา 4.31 
ความเหมาะสม 70.77 ไม่เหมาะสม 21.66 

- ศูนย์เครือข่าย 
ความทันเวลา 92.53 ไม่ทันเวลา 3.36 
ความเหมาะสม 64.46 ไม่เหมาะสม 27.66 
 
 

 ด้านหน่วยงาน/บุคลากร 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- คณะกรรมการ /คณะทำงานช ่วยข ับเคล ื ่ อนการ

ดำเนินงานในจังหวัด 
ด้านปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ 

1. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
2. การเลี้ยงปศุสัตว์ 



 

3. การเพาะเห็ด  
4. การทำประมง 
5. การผลิตสารชีวภัณฑ์  
6. การวางระบบน้ำ 
7. เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืชต่างๆ 
8. สารปรับสภาพดิน/ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
9. เก้าอ้ี อุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้ 
10. เอกสารแผ่นพับองค์ความรู้ต่าง ๆ บอร์ด โปสเตอร์  
11. ระบบพลังงานทดแทน  
12. อ่ืนๆ เช่น สมุดบัญชีครัวเรือน ชั้นวางหนังสือ แปลงผัก 
ยกแคร่ เป็นต้น 

   ด้านหลักสูตรการเรียนรู้ 
    หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ ่มผลผลิต การ

พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตร การตลาด ฯลฯ 
    หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และเกษตรผสมผสาน 
    หลักสูตรเสริม ได้แก่ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พลังงานทดแทน 

อาชีพเสริมรายได้ องค์กรเกษตรกร ฯลฯ 
  2) กิจกรรม ได้แก่ 

1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
2. การบรหิารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
3. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 
4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ  
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย  (ศจช. และ ศดปช.) 
6. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  3) ผลผลิต  
   ด้านการพัฒนา ศพก.  

1. การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมเพ่ือการดำเนินงานของ ศพก. 
และศูนย์เครือข่ายของหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. การได้ร ับการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมจาก
หน่วยงานเพื่อดำเนินงานของ ศพก. 

      ปัจจัยการผลิต  ร้อยละ 61.03 
      ป้ายองค์ความรู้  ร้อยละ 45.25 
      การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 35.62 
      งบประมาณสนับสนุน ร้อยละ 22.05 
      อ่ืนๆ   ร้อยละ 4.37 

    ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้  
1. การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 

ข้าว    ร้อยละ 76.74 

มันสำปะหลัง  ร้อยละ 10.22 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 3.26 

พืชไร่อื่นๆ  ร้อยละ 3.48 

ยางพารา  ร้อยละ 3.70 

ปาล์มน้ำมัน  ร้อยละ 5.43 

อ้อยโรงงาน  ร้อยละ 8.91 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ร้อยละ 6.30 

ทุเรียน   ร้อยละ 4.13 

ลำไย   ร้อยละ 2.17 

เงาะ   ร้อยละ 0.65 

มะม่วง   ร้อยละ 4.35 

มังคุด   ร้อยละ 4.96 

ไม้ดอกไม้ประดับ  ร้อยละ 2.17 

พืชผัก   ร้อยละ 10.00 

ไร่นาสวนผสม  ร้อยละ 17.39 



 

กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 21.09 

อ่ืนๆ   ร้อยละ 35.87 

2. การจัดอบรมของ ศพก. ปี 2563 

หลักสูตรหลัก 

ลดต้นทุน ร้อยละ 83.58 

เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 73.77 

โรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 69.90 

พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน ร้อยละ 61.35 

       หลักสูตรบังคับ 

        เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 81.30 

        เกษตรทฤษฎีใหม ่ร้อยละ 74.69 
        เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 63.63 
       หลักสูตรเสริม 
        บัญชีครัวเรือน ร้อยละ 68.42 
        ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ร้อยละ 42.30 
        กลุ่ม/สหกรณ์ ร้อยละ 39.91 

3. การเข้ารับการอบรมของเกษตรกรผู้นำ ปี 2563 

หลักสูตรหลัก 

 ลดต้นทุน ร้อยละ 75.52 

 โรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 52.90 

 เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 51.16 

       หลักสูตรบังคับ 

        เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 71.86 

        เกษตรทฤษฎีใหม ่ร้อยละ 59.47 
        เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 48.74 
       หลักสูตรเสริม 
        บัญชีครัวเรือน ร้อยละ 51.20 
        ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ร้อยละ 28.62 
        อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ร้อยละ 21.96 

4. การทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ ของ
เกษตรกรต้นแบบ โดยมีการวิจัย ร้อยละ 39.18 ได้แก่  แปลงข้าวอัจฉริยะ ระบบน้ำอัจฉริยะ การศึกษาและ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว มันสำปะหลัง เห็ด เส้นไหม ปลาน้ำจืด การตรวจสอบ DNA ของมะพร้าวน้ำหอม การใช้
แอพพลิเคชั่นทำนายการปลูกข้าวล่วงหน้า เป็นต้น และไม่มีการวิจัย ร้อยละ 60.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ด้านความพร้อมในการให้บริการของ ศพก. 
1. ความพร้อมในการดำเนินการเป็นศูนย์ ศพก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความพร้อมในการให้บริการของ ศพก. 
เข้ารับการอบรม  ร้อยละ 91.11 

ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ 
54.39 

เข้าร่วมงาน Field day ร้อยละ 54.39 
ขอรับบริการด้านการเกษตร ร้อยละ 27.46 
ขอรับคำปรึกษาด้านการเกษตร ร้อยละ 21.09 
ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 18.20 
อ่ืนๆ ร้อยละ 4.00 

      * เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีการใช้บริการ ศพก. เฉลี่ย 
3 – 4 ครั้ง/ปี 



 

   4) ผลลัพธ์ 
    ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรต้นแบบ นำความรู้ที่

ได้รับจากการอบรมทุกหลักสูตรไปปฏิบัติต่อ วิชาที่ใช้ทั้งหมดมากท่ีสุดได้แก่ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การพัฒนา
คุณภาพ/มาตรฐาน และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วิชาที่ ใช้บางส่วนมากที่สุด ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนา
คุณภาพ/มาตรฐาน และเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนผลการนำความรู้ไปปฏิบัติ วิชาได้ผลดีมากที่สุด ได้แก่ โรคและ
แมลงศัตรูพืช การลดต้นทุน และเกษตรผสมผสาน 

    ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพของ
เกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรม 

1. การได้รับรองผลผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ 

  

Good Agricultural Practices (GAP) จำนวน 2,364 ราย 
มาตรฐานอินทรีย์  จำนวน 691 ราย 
มาตรฐานตัว Q  จำนวน 251 ราย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 177 ราย 
Good Manufacturing Practice (GMP) จำนวน 148 ราย 
มาตรฐานออแกนิกส์ จำนวน 77 ราย 
มาตรฐานฮาลาล  จำนวน 24 ราย 
อ่ืนๆ   จำนวน 817 ราย 

     *อื่นๆ ได้แก่ GI (Geographical Indications), มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ SDGsPGS, PGS (Participatory Guarantee System),  มาตรฐานRSPO, มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงโคนม
, มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์, มาตฐานฟาร์มปลอดโรค เป็นต้น  

     2. ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงหลังเข้า
ร่วมโครงการ 

     ช่องทางการจำหน่ายท่ีเพิ่มข้ึน  จำนวน 3,203 ราย 

      - ช่องทางออนไลน์ จำนวน 1,435 ราย 

      - จำหน่ายผ่านสหกรณ์ จำนวน 657 ราย 

      - จำหน่ายบนพ้ืนที่ตนเอง  จำนวน 266 ราย 

      - อ่ืนๆ   จำนวน 845 ราย 

     ช่องทางจำหน่ายท่ีลดลง  จำนวน 1,808 ราย 

      - โรงสี/พ่อค้าคนกลาง จำนวน 1,769 ราย 

      - ตลาดในท้องถิ่น จำนวน 39 ราย 

     3. รายจ่ายครัวเรือนที่ลดได้ จำนวนเกษตรกรที่มีรายจ่าย
ลดลง จำนวน 14,391 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.65 โดยมีรายจ่ายก่อนเข้าร่วมโครงการ 6,495.61 บาท 
รายจ่ายหลังเข้าร่วมโครงการ 5,315.19 บาท ลดลง 1,319.44 บาท สาเหตุของรายจ่ายลดลง ได้แก่ ลด
การใช้สารเคมี ลดค่าปุ๋ย เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้ในปริมาณเกิดจำเป็น/การทำปุ๋ยหมักจาก
เศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ การปลูกผักบริโภคในครัวเรือน การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยในราคาถูกลง เป็นต้น 

     4. การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรผู้เข้ารับ
การอบรม โดยมีการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด จำนวน 1,464 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.31 แก้ปัญหาได้บางส่วน 
จำนวน 11,219 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.68 และแก้ปัญหาไม่ได้ จำนวน 4,935 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.01      มีเกษตรกรตอบคำถาม จำนวน 17,618 ราย จากผู้มีปัญหา 17,818 ราย โดยมีปัญหา ได้แก่ 



 

ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้จากกลไกการตลาด/พ่อค้าคนกลาง/โรงสี/ล้ง ปัญหาจากภัยธรรมชาติที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ปัญหาน้ำแล้ง/พื้นที่ต้องอาศัยน้ำธรรมชาติเป็นหลัก/ขาดแหล่งน้ำ การขาดแคลนแรงงาน/
แรงงานมีราคาสูง ผลกระทบ COVID-19 เป็นต้น 

     5. การเปลี ่ยนแปลงการใช้ปุ ๋ย และสารหลังเข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง จำนวน 1,789 บาท มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น จำนวน 348 บาท มี
การใช้สารเคมีลดลง จำนวน 1,054 บาท และมีการใช้สารชีวภาพเพ่ิมข้ึน จำนวน 194 บาท 

    ด้านการเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของ ศพก. 
     1. การดำเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่าย  

ลักษณะการดำเนินงาน จำนวนศูนย์ ร้อยละ 
1. ร่วมงานแล้ว 
    - จัดประชุมเครือข่าย ศพก. 
    - จัดทำแผนและแนวทางพัฒนา ศพก. 
    - ใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นจุดศึกษาดูงาน 
    - ส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เครือข่าย 
    - เชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 
    - เข้าร่วมกิจกรรมงาน Field Day 
    - อ่ืนๆ 
2. ยังไม่เคยร่วมงานด้วยกัน 

 
5,601 
4,373 
2,552 
2,528 
2,448 
2,287 

36 
115 

 
48.21 
37.64 
21.97 
21.76 
21.07 
19.69 
0.31 
0.99 

 
     2. การเข้าร่วมประชุม และขับเคลื่อนงานระดับต่างๆ 

ของเกษตรกรต้นแบบ 
 

รายการ หน่วย จำนวน ร้อยละ 
1. เข้าร่วมกิจกรรม (จำแนกระดับการเข้าร่วม) 
    - รวมทั้งหมดเฉลี่ย 
    - ระดับประเทศ 
    - ระดับเขต 
    - ระดับจังหวัด 
    - ระดับอำเภอ 
2. ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ศูนย ์
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ศูนย ์

855 
7 

0.3 
0.5 
3 

55 
22 

97.49 
 
 
 
 
 

2.50 
      
 
 
 
 



 

     3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/ขับเคลื่อน
งานในระดับต่างๆ ของเกษตรกรต้นแบบ 

  
ประโยชน์ ร้อยละ 

มีปฏิสัมพันธ์กับ ศพก.อื่นๆ และเครือข่าย ศพก. 96.14 
รับทราบข้อมูลเชิงนโยบายในการดำเนินงาน 91.82 
รับทราบข้อมูลเชิงนโยบายด้านเกษตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 86.32 
เพ่ิมองค์ความรู้ด้านการเกษตร 83.74 
อ่ืนๆ 1.17 

     

ด้านความย่ังยืน 
     1. การมีผู้รับช่วงต่อของเกษตรกรต้นแบบ ดังนี้ 
      - มีผู้รับช่วงต่อ ร้อยละ 49.83 
      - ไม่ม่ันใจ ร้อยละ 42.5 
      - ไม่มีผู้รับช่วง ร้อยละ 7.67 
     2. การดำเนินงาน ศพก. ต่อแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
      - ทำต่อ  ร้อยละ 88.38 
      - ไม่ได้ทำต่อ ร้อยละ 1.14 
      - ไม่แนใ่จ ร้อยละ 10.48 
     * ไม่ทำต่อสาเหตุจาก ไม่มีทายาท หรือทายาทประกอบ

อาชีพอ่ืน ไม่สามารถรับช่วงดำเนินงานต่อได้ 
    ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร

ต้นแบบ 
     1. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็น ศพก. 

ประโยชน์ที่ได้รับ จำนวน (ศูนย์) ร้อยละ 
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพ่ิมเติม 805 91.79 
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ผู้อื่นที่สนใจ 786 89.62 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ 753 85.86 
ได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางภาครัฐ 742 84.61 
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 544 62.03 
อ่ืนๆ  42 4.79 

 
 
 
 
 



 

     2. การใช้ประโยชน์จากสิ ่งที ่ได้ร ับการส่งเสริม และ
สนับสนุนของหน่วยงานแก่เกษตรกรต้นแบบ 

กิจกรรม จำนวน ร้อยละ 
1. การใช้ในฐานเรียนรู้ 1,364 60.27 
2. การใช้ในแปลงเรียนรู้ 928 41.00 
3. แจกจ่ายให้เกษตรกรอื่นๆ 621 27.44 
4. แจกจ่ายให้เครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน 398 17.59 
5. การนำไปผลิตอินทรีย์วัตถุ 425 18.78 
6. อื่นๆ 189 8.35 

 
    ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ 
     1. เกษตรกรต้นแบบ 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความพึงพอใจต่อ ศพก. ของเกษตรกรเจ้าของ ศพก.   
   1.1 เกษตรกรที่มาใช้บริการ/ได้รับประโยชน์จาก ศพก. สามารถ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลดรายจ่ายในการผลิต และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ฯลฯ 
   1.2 การดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   1.3 ศพก. มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ครบอคลุม เหมาะสมให้แก่สมาชิก
และเกษตรกรในชุมชน 
   1.4 ศพก. มีความพร้อมในทุกด้าน  (โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้  การให้บริการแก่สมาชิก/เกษตรกร) 

 
4.23 

 
 

4.09 
 

4.07 
 

4.01 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
   1.5 ศพก. มีการให้บริการครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
2. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวม   
   2.1 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
   2.2 หลักสูตรเรียนรู้ของ ศพก. 
   2.3 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
   2.4 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการบริหาร
โครงการ 
   2.5 ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการ 
   2.6 การประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พ้ืนที่ 
   2.7 การเชื่อมโยงเครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่ 
   2.8 ภาพรวมของโครงการ 

3.98 
4.39 
4.13 
4.04 
4.04 

 
4.00 
3.75 
3.64 
2.61 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 



 
 

     2. เกษตรกรผู้นำ 

      - ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการ ศพก. 
      

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
วิทยากรภายนอกในการถ่ายทอดความรู้ 
องค์ความรู้ของประธานศูนย์และทีมงาน 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 
หลักสูตรที่กำหนดตรงกับความต้องการ 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
อาคารเรียนรู้ 
ฐาน/แปลงเรียนรู้ 
อ่ืนๆ 

4.25 
4.24 
4.15 
4.14 
4.12 
4.09 
3.99 
3.77 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 

      - การจะกลับมาใช้บริการ ศพก. อีกในอนาคต 
โดยมีการกลับมา ร้อยละ 97.39 และไม่กลับมา ร้อยละ 2.61 ดังนี้ 

 

กิจกรรม จำนวน (ราย) ร้อยละ 
1. กลับมาใช้บริการอีก ได้แก่ 
   - ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 
   - เข้าร่วมงาน Field Day 
   -  เข้ารับการอบรม 
   - ขอรับบริการด้านการเกษตร 
   - ขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร 
   -  ขอปัจจัยการผลิต 
   - อ่ืนๆ  

22,670 
14,990 
13,681 
13,574 
6,571 
5,161 
5,094 
807 

97.39 
66.12 
60.35 
59.88 
28.99 
22.77 
22.47 
3.56 

 

อื่นๆ ได้แก่ ขอคำปรึกษาสินเชื่อการเกษตร , การประชุมคณะกรรมการ ศพก./ประชุมอื่นๆ , การแจ้ง
เหตุภัยธรรมชาติ/รับ-ส่งข่าวสาร, การร่วมวางแผนพัฒนา, เยี่ยมชม ศพก. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

กิจกรรม จำนวน (ราย) ร้อยละ 
2. ไม่กลับมาใช้บริการอีก เนื่องจาก 
   - สถานที่อยู่ไกลจากพ้ืนที่เกษตร/บ้านเกษตรกร 
   - ไม่มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจ 
   -  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
     - อ่ืนๆ  

608 
526 
432 
113 
96 

2.61 
86.51 
71.05 
18.59 
15.79 

 



 

อื่นๆ ได้แก่ ต้องการไปใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. , ศพก.หลัก มีพืชไม่ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกร,เกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วม เนื่องจากอายุมาก มีปัญหาสุขภาพ ลาออกจากกลุ่ม และเลิกอาชีพเกษตร
แล้ว เป็นต้น 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
    1. หน่วยงานภาคีควรบูรณาการงานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อลด

ความซ้ำซ้อน 
2. วางแผนการอบรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาทำการเกษตร โดย

ไม่กระทบเวลาของเกษตรกรมากเกินไป 
3. ควรสน ับสน ุนองค ์ความร ู ้  งานว ิจ ัยด ้านต ่างๆ รวมถึง

เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ และหลักสูตรแก่ ศพก. 
4. ควรสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานให้มากขึ้น ตรงกับความ

ต้องการ และมีความต่อเนื่อง 
5. เพ่ิมความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ศพก.  
6. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกร 
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ศพก. ให้มากขึ้น เพื่อเป็นที่รู้จักในวง

กว้างทั้งในส่วนราชการ และอ่ืนๆ 
8. สนับสนุนการดำเนินงาน ศพก. อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
9. เตรียมความพร้อมโดยการให้ทายาทหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี

ความพร้อม มีใจรักบริการ มาขับเคลื่อนการทำงานของ ศพก. ต่อไป 
 

1.2 การบรรยาย “การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ศพก. ปี 2565” โดย 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 1.2.1 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เม.ย. 
58 

2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลว 18 ม.ค. 53 
3. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 51 ลว 20 ม.ค. 
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 1.2.2 รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที ่กำหนดให้จ่ายเพื ่อการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ ได้แก่ 

- เงินเดือน คือ เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐทุก
ประเภทเป็นรายเดือนรวมถึงเงินเพิ ่มอื ่น (ค่าวิชาชีพ, เงินประจำตำแหน่ง) ที ่จ ่ายควบกับเงินเดือนที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

- ค่าจ้างประจำ คือ เงินที่เป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้างประจำที่กระทรวงการคลังกำหนด 



 

- ค่าจ้างชั่วคราว คือ เงินที่เป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการรวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้างชั่วคราว 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ คือ เงินที่เป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการรวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่กำหนดให้จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
ประจำ ได้แก่ 

   - ค่าตอบแทน คือ เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

   - ค่าใช้สอย คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ, รายจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ, รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 

   - ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปกในระยะเวลา
อันสั้น 

   - ค่าสาธารณูปโภค คือ รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร 
และโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  

   งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ 
   - ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย

สภาพคงทนถาวร หรือมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  
   งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพ่ือ

ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
   - เงินอุดหนุนทั่วไป คือ เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ

รายการ 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ เงินที่กำหนดใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

ของรายการและตามรายละเอียด 
   งบรายจ่ายอ่ืน เป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด 

ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่าย ได้แก่ 
   - เงินราชการลับ  
   - เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง 
   - ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
   - ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วน

ราชการ) 
   - รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 
   - ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
 
 



 

 1.2.3 รายจ่ายงบกลาง คือ รายจ่ายที ่ตั ้งไว้เพื ่อจัดสรรให้ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ได้แก่ 

  1) เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ  
  2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
  3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ 
.  4) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 
  5) ค่าใช ้จ ่ายเกี ่ยวกับการเสด็จพระราชดำเน ินและต้อนรับประมุข

ต่างประเทศ 
  6) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  8) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
 1.2.4 ความหมาย/ใช้จ่ายรายการใดบ้าง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ 

นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้แก่ 
  1) งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ 
   - ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ 

   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
   3. รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
   4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า

ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
  2) งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย

สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนยาว ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ได้แก่ 

   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเตอม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย 

หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
   3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครืองบิน ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   4. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   5. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 
 
 



 

   - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

   1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
   2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม

สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิม 
   3. รายจ่ายเพื ่อติดตั ้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึง

อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร 

   4. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล 

   5. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

   6. รายจ่ายที่เกี ่ยวเนื ่องจากที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่า
เวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยอาสิน เป็นต้น 

 1.2.4 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 
2559) 

  1) วัสดุโดยสภาพ แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
   - ประเภทวัสดุคงทน คือ สิ่งของที่โดยสภาพที่มีลักษณะคงทนแต่

ตามปกติมีอายุการใช้งานที่ไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ ไม้ต่างๆ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ค้อน ไขควง คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคียว ประแจ หนังสือ แปลงลบ
กระดานดำ ถัง ถาด แก้วน้ำ เก้าอ้ีพลาสติก 

   - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง คือ สิ่งของที่โดยสภาพที่มีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม  ได้แก่ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ซองเอกสาร  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค 
น้ำมันเบรก ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ปุ๋ย สำลี 
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น น้ำหมึกปรินท์ ตลับผงหมึก ยางรถยนต์ เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พู่กัน ฟิวส์ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น๊อตและสกรู หลอดไฟ สมุด 

   - ประเภทวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ คือ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นค่าซ่อม
บำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ดอกลำโพง หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผงวงจร เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก 

  ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
  2) ครุภัณฑ์โดยสภาพ เป็นสิ่งของที่โดยสภาพที่มีลักษณะคงทนถาวร มี

อายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  ได้แก่ รถยนต์นั่ง รถยนต์
โดยสาร รถเข็น รถยกของ รถปั้นจั่น รถบรรทุก รถไถ รถแทรคเตอร์ เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องแสกนเนอร์ 



 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องสำรองไฟ กล้องส่องทางไกล โต๊ะ โต๊
ทำงาน โต๊ะรับแขก โต๊ะหมู่บูชา เก้าอี้ ตู้โชว์ ตู้เก็บของ ตู้เก็บเอกสาร ตู้นิรภัย ชั้นเก็บเอกสาร เครื่องดูดฝุ่น 
เครื่องขัดพ้ืน เครื่องคำนวณ เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เตาไมโครเวฟ เครื่องกรองอากาศ โทรทัศน์ ลำโพง เครื่องสัญญาณเตือนภัย จักรเย็บผ้า เครื่องพ่นสี เครื่องกลึง 
เครื่องเจาะ เครื่องผสมคอนกรีต ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ เครื่องสีข้าวโพด เครื่องคัดวัชพืช เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่อง
หยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องกรอฟัน เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องวัดความดันโลหิต 
เครื่องตรวจเม็ดเลือด โคมไฟฟ้า กระดานดำ เคาน์เตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องเจียระไน เครื่องทอผ้า เครื่องตัดโลหะ เครื่องสูบน้ำ แท่นกลึง เครื่องคว้าน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องปั๊ม
และตัดโลหะ แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ จักรอุตสาหกรรม พัดลม กล้องถ่ายรูป 

 1.2.5 คำถามที่พบบ่อย 
  1) ใช้งบดำเนินงานจัดซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย (วัสดุก่อสร้าง) ได้หรือไม่ 
  ตอบ ซื้อได้ แต่ต้องมีเหตุผลความจำเป็นว่าจะซื้อไปทำอะไร ถ้าซื้อมาเพ่ือ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานสามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าซื้อมาแล้วไป
ดำเนินการได้มาซึ่งครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องใช้งบลงทุนเท่านั้น 

  2) จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงฐานเรียนรู้ได้หรือไม่ 
  ตอบ ซื้อได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในการดูแลของ ศพก 
 
  3) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรนำไปทำอะไรได้บ้าง 
  ตอบ จากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกงบประมาณรายจ่ายในภาคแรก 

งบดำเนินงานได้กำหนดไว้แล้วว่าทำอะไรได้ในขอบเขตแค่ไหน สิ่งสำคัญคือ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตาม
โครงการต้องดำเนินการตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 

  4) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปซ่อมแซม ศพก. ได้หรือไม ่
  ตอบ ศพก. ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ได้ก่อสร้างจากงบประมาณ

ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนั้น จึงไม่สามารถนำเงินงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ได ้

  5) ขอให้ท่านจำกัดความคำว่า “วัสดุ” 
  ตอบ ชำรุดเสียหาย แล้วไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ หรือไม่คุ้มค่า 
  6) ขอให้ท่านจำกัดความคำว่า “ครุภัณฑ์” 
  ตอบ ชำรุดเสียหาย แล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 

 
1.3 การบรรยาย “การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 

Innovation Center :AIC) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การดำเนินงานขับเคลื ่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ดังนี้ 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที ่ปรึกษา รมว.กษ. เป็นประธานคณะกรรมการ  รองประธาน
คณะกรรมการ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รมว.กษ. , นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกษ. , ดร.วราภรณ์ 
พรหมพจน์ เป็นที่ปรึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร สศก. เป็น
กรรมการและเลขานุการ  



 

1.3.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 4 คณะ ได้แก่ 
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ผู้อำนวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร สศก. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ  
ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ เป็นประธาน ผู ้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศการเกษตร สศก. เป็นที่ปรึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะอนุกรรมการและเลขานุการ  
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce   
กฤชฐา โภคาสถิต เป็นประธาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานกุาร  
 

4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ธุรกิจเกษตร (Agribusiness)  
ปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการ

สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
    1.3.2 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: 
AIC) มีคณะกรรมการ 2 คณะ 

1) คณะกรรมการบริหาร (ส่วนกลาง) 
        มี ที่ปรึกษา รมว. กษ. เป็นประธาน ผู้ช่วย รมว.กษ. และปลัดกษ. เป็นรอง
ประธาน ผู ้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ ผู ้อำนวยการกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2) คณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัด (77 จังหวัด) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด เป็นประธาน เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด เป็นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ในพื้นที่จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ที่สังกัดสถาบันการศึกษาที่ตั้งเป็น
ศูนย์ AIC จังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      1.3.3 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ. 2563 ประกาศ 
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มี 4 หมวด สรุปดังนี้ 
      หมวด 1 บททั่วไป  
                       ศูนย์ AIC” หมายความว่า สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรม 
       หมวด 2 การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่การจัดตั้ง ให้จัดตั้งศูนย์ขึ้น 
เร ียกว่า “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม” และให้ใช ้ช ื ่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Agritech and 
Innovation Center” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ AIC” 
                        วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 2) เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตร 3) เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young 



 

Smart Farmer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด 4) เพื ่อผลักดันงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
             อำนาจหน้าที่ 1) การให้บริการเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร
และภูมิปัญญาทางการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร 2) เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้
รูปแบบใหม่ 3) เป็นแหล่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร 4) ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรการประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร 5) ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรผ่านการวิจัย 6) ผลักดันด้านการพัฒนา การลงทุน การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด E-
commerce โดยการสอนระบบออนไลน์ 7) การออกแบบและจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 8) ประสานงาน อำนวยการขับเคลื่อน กำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานที่กำหนด 
        หมวด 3 การบริหารและการดำเนินกิจการ 
                       คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  

1) คณะกรรมการบริหาร (ส ่วนกลาง) 21 ท่าน ได้แก่ ประธาน: ที ่ปร ึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธาน : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผอ.กนท. , ผอ.ศทส., ผอ.สนผ. สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร  
มีหน้าที่ จัดทำและพิจารณาแผนการดำเนินการ/แผนงบประมาณ ผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินการของ
ศูนย์ AIC ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
          2) คณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัด (77 จังหวัด) 35 - 40 ท่าน ได้แก่ ประธาน : 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด รองประธาน : เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด กรรมการและเลขานุการ: หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดในพื้นที่จังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้อำนวยการศูนย์ที่สังกัดสถาบันการศึกษาที่ตั้ง
เป็นศูนย์ AIC จังหวัด 
มีหน้าที่ จัดทำและพิจารณาแผนการดำเนินการ/แผนงบประมาณ รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม/
เผยแพร่องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง จัดหาแหล่งทุน กำหนดกรอบการติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
             หมวด 4 งบประมาณในการบริหารจัดการของศูนย์ 

วัตถุประสงค์ของศูนย์ AIC   
    1) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

2) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตร 

3) เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, 
Young Smart Farmer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด 

4) เพื่อผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน 
การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
        ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
จัดตั้งศูนย์ AIC กับสถาบันการศึกษา จำนวน ทั้งสิ ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด จังหวัดที่มีหลาย
สถาบันการศึกษา ได้แก่ กรุงเทพฯ 3 แห่ง , จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง, จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง และจังหวัด



 

อุบลราชธานี 2 แห่ง ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้ ประเภทมหาวิทยาลัย 26 สถาบัน ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
27 สถาบัน ประเภทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษา 8 สถาบัน และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน         3 สถาบัน โดย AIC ทั้ง 77 แห่ง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร (Excellent Center) 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนของ
ศูนย์ AIC นั้น จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูล
เดิมที่มีอยู่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวม ช่างเกษตร ปราชญ์
เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการ
ในพื ้นที ่แปลงใหญ่ ดึงกลุ ่ม Young Smart Farmerเข้าร่วม ทั ้งที ่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ ่มสหกรณ์ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ทั ้งเกษตรอัจฉริยะ ด้าน ecommerce การสร้าง Story และ Packaging ด้านธุรกิจ
เกษตร รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรไทย มีองค์ความรู้ และ
มีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีองค์ความรู้        มีเครือข่ายที่ดี 
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
      การขับเคลื่อนศูนย์ AIC และศูนย์ AIC จังหวัด รวมทั้งการเชื่อมโยงการดำเนินงาน
ของศูนย์ AIC ในการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัด ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 
4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน      Big Data และ Gov Tech 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 3. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน          E-commerce และ 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) โดยการ
เชื่อมโยงภารกิจ          ในจังหวัดกับคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เกษตรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC 
เชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในการดำเนินงานขับเคลื่อน
ศูนย์ AIC เชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
       1.3.4 ศูนย์ AIC จังหวัด ในสถาบันการศึกษา มีการให้บริการ ดังนี้ 
       1) แหล่งรวบรวมและบริการองค์ความรู ้อย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรม
การเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมเป็นแนวคิดการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
         - เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ระบบการปลูกพืชควบคุมแบบ
อัจฉริยะ 

- นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยำ (Precision agriculture) 
        - เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geo-informaticsและการเก็บ
ข้อมูลระยะไกล หรือ Remote sensing 
          - การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ และ
สื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Things 
     2) แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
เช่น สมุนไพร ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ 
       3) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตร 
     - การใช้โดรนเพื่อการเกษตร 
       - พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร 



 

       4) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการ
วิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
        5) ผลักดันด้านการพัฒนา การลงทุน การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การตลาด E-commerce โดยการสอนระบบออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือบริษัทมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ในประเทศ
ไทยและระดับสากล 
        6) ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
เกษตรกร 
        7) ประสาน อำนวยการ ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด 
          8) พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับประเทศและระดับโลก ในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และ
ภูมิภาค 
       1.3.5 การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่ง
เรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer 

1) เทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์ ประมง ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
           - พืช; ผลิตพันธุ์ การจัดการฟาร์ม ผลผลิต: ข้าว อ้อย ยางพารา กาแฟ เห็ด เป็น
ต้น 
           - สัตว์; การเลี้ยง การดูแล อาหารสัตว์ 
             - สัตว์น้ำ; การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้ำ 
      2) เทคโนโลยีการจัดการดิน; การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่าง ๆ การตรวจ
วิเคราะห์ดิน 
     3) เทคโนโลยีการอารักขาพืช; สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อไวรัสเอ็น
พีวี 
     4) เทคโนโลยีการจัดการน้ำ; การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
     5) เครื่องจักรกลการเกษตร; เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องปรับพื้นที่นาด้วย
เลเซอร์ เครื่องสีข้าว 
     6) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี ่ยว; โรงอบและเครื ่องอบแห้งผลผลิตทาง
การเกษตร Plasma Technology อาทิ พลาสมา 
        7) นวัตกรรมการควบคุมเช ื ้อราบนผิวเมล็ดพันธุ์ , Food Processing 
Technology (อาท ิMicrowave, High Pressure Processing) 
       8) เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีบรรจุ, ระบบลอจิสติกส์การเกษตรและ
อาหาร, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
       9) การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร 
       10) ส่งเสริมการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเกษตร Digital 
Solution สำหรับ Smart Farming 
        11) แหล่งถ่ายถอดความรู้ในเรื่อง Agribusiness 



 

         12) เทคโนโลยีวางระบบการเฝ้าระวังส ิ ่งแวดล้อมโดยระบบ Early 
Warning Technology Sensor และสร้างระบบเตือนภัย Predictive Warning จากข้อมูล Sensor ระดับ
กลุ่ม เช่น โรคระบาดในพืชและในสัตว์ พ้ืนที่เสี่ยงจากน้ำท่วม ภัยแล้ง 
         13) เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้เกษตรแม่นยำ (Precision Farming) และ
การใช้เทคโนโลยีสำหรับ Sustainable Agriculture เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนและทำให้เกิดความยั่งยืน 
         14) เทคโนโลยีสำหรับ Sustainable Agriculture /Food Processing 
Technology/Feed Technology/Community Sensory Evaluation Laboratory/Zero-waste 
Technology 
        15) ถ่ายทอดความรู้การสร้าง Shared Platform ในกลุ่มสินค้าเกษตร 
       16) ส่งเสริมการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเกษตร 
        17) การผลิต Agro-Machinery สำหรับความต้องการกลุ่มผู้ผลิตพืช หรือ
เกษตรเพื่อพัฒนา Technology สำหรับการสนับสนุนการลดแรงงานคน 
       18) การขยายผลการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตรจากภูมิ
ปัญญาของเกษตรกรเพื่อใช้กับเกษตรกรรายย่อย 
        19) พัฒนา IoT Platform สำหรับการเชื่อมโยง 
        20) สร้างองค์ความรู้เฉพาะสินค้าเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ 
        21) พัฒนาสินค้า GI ของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์แบบพื้นที ่ (Scientific 
based) 
        22) เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผ่าน E-commerce 
        23) เทคโนโลยีในการผลิตพืชในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น เครื่องวิเคราะห์
ธาตุอาหารในใบพืชระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เครื่องวัดความชื้นในดิน โดรนตรวจสุขภาพพืช 
        24) ระบบสหกรณ์ Marketing Arms ให ้ก ับเกษตรกรที ่ เป ็น Smart 
farmer 
        25) การขายสินค้าผ่าน platform eBay, platform Facebook มีช่องทาง
ในการจอง (pre-order) และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทาง Online Platform 
       1.3.6 การดำเนินงานส่วนกลาง 
        1) จัดทำแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ AIC พร้อมกำหนดเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ ที่สำคัญในภาพรวม 

2) เช ื ่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับการดำเนินงานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ 
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน BigData และ Gov Tech 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตร
อัจฉริยะ 3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Ecommerce 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร 
(Agribusiness) และ5) คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตร 

        3) เช ื ่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับการดำเนินงานคณะกรรมการ
เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ธรรมชาติ ซึ ่งเป็นรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
รวมทั้ง การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรค
และแมลงทดแทนการใช้สารเคมี การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธ ีผสมผสาน ( IPM: Integrated Pest 
Management) การผสมปุ๋ยใช้เองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 



 

        4) เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลาง กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์(กรมส่งเสริมการเกษตร) และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
       5) เชื่อมโยงศูนย์ AIC ส่วนกลางกับการดำเนินโครงการแปลงใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       6) กำหนดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
       1.3.7 การดำเนินงานส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็น
เลิศ AIC มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 
       1) จัดทำและพิจารณาแผนการดำเนินการและแผนงบประมาณ 
        2) รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
        3) จัดให้มีระบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
        4) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
รวมถึงจัดหาแหล่งทุนสำหรับงานวิจัย 
       5) กำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ ์ของการ
ดำเนินการของศูนย ์
       6) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย การเกษตร และการลงทุน 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และเครื่องจักรกลเกษตร 
       7) สร้างความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน ประชาชน เพ่ือให้เกิด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       8) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 
       9) จัดตั ้งคณะทำงาน หรือแต่งตั ้งผู ้ปฏิบัต ิงานในศูนย์ เพื ่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการได้ 
       10) ปฏิบัติงานอื ่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมายซึ่งมีความสอดรับกับ 15 แนวทางนโยบายหลักของ กษ. ดังนี้ 
       1. ตลาดนำการผลิต 
    2. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up 

3. เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 
4. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 
5. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 
6. บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
7. บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
8. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
9. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  

สร้างแบรนด์ แปรรูปสินค้า) 
10. วิจัยและพัฒนา เพ่ือตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตร 
11. พัฒนาฐานข้อมูล Big Data 
12. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 
13. ประกันภัยพืชผล 



 

14. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
15. ประกันรายได้ของเกษตรกร 

      1.3.8 ผลการขับเคลื ่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) ปีงบประมาณ 63 เป้าหมายและผลดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63) 
       1) จำนวนศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด 100 % ศูนย์ AIC 77 
จังหวัด 
       2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
770 ราย 109.74 % เกษตรกร 845 ราย วันที่ 9 ก.ค. 63 และ 16 ก.ค. 63 AIC ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน E-commerce ของ กษ. จัดอบรมหลักสูตร “จูงมือเกษตรกรไทย นําสินค้าขึ้น Alibaba Thailand 
Pavillion” มีเกษตรกรเข้าร่วมรวม 845 ราย พ้ืนที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 
      1.3.9 ความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) 
       1) ประธานกรรมการบริหาร AIC ได้ลงนามคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงาน
คัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 มีท่านยุคล ลิ้มแหลม
ทอง เป็นประธาน 
       2) สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence : CoE) จำนวน 21 แห่ง 
หน่วยงานขับเคลื่อน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      1.3.10 ผลการดำเนินงาน AIC ในปี 64 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลาง แผน ประชุม 1 ครั้ง /  2 เดือน  
ผล ประชุม 6 ครั้ง (ม.ค. 64 –  พ.ย. 64) 

ประเด็นการประชุมหลัก :  
      1) ความก้าวหน้าของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และคณะอนุกรรมการ 4 คณะ (Big Data  เกษตรอัจฉริยะ E-Commerce 
Agribusiness) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
       2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
       3) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน AIC การคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence)   การสำรวจจัด AIC FORUM การติดตาม INNOVATION CATALOG การสำรวจ
การให้บริการห้องปฏิบัติการ(LABORATORY) 
      1.3.11 AIC สัญจร 

1) แผน อย่างน้อย 1 ครั้ง / เดือน (จัดสัญจรตามเขตตรวจราชการ) ผล 
ประชุมแล้ว 8 ครั้ง (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) คือ 16 ต.ค. 63 (ขอนแก่น), 22 ต.ค. 63 (สระบุรี) 2 พ.ย. 63 
(ภูเก็ต), 12 พ.ย. 63 (เช ียงใหม่), 13 พ.ย. 63 (เช ียงราย), 3 ธ.ค. 63 (นครสวรรค์) 17 ธ.ค. 63 
(กาญจนบุรี), 16 มี.ค. 64 (จนัทบุรี) 
      2) นโยบายขับเคลื่อน 
       - เกษตรทฤษฎีใหม ่
    - เกษตรอัจฉริยะ – ถ่ายทอดเทคโนโลยี & การบ่มเพาะ & AIC Catalog 

- ธุรกิจเกษตร – Start up & UniconX 
- อีคอมเมิร์ซ O2O & ตลาด Local & 4F market 
- AIC Big Data 
- AIC GovTech 



 

- Food Innopolis & Food Industry Transformation 
-  Zero Kilometer 
-  Green Thailand 
-  AIC Forum & EXPO 
- เกษตรท่องเที่ยว Fisherman & Farm Village Resort 
- AIC Channel และระบบการสื่อสารภายในจังหวัด 
- AIC สัญจรภายในจังหวัด 
- AIC ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
- National AIC Award 
- ระบบ Traceability 
- Laboratory 
- National Portal (Citizen-Service/Biz/Foreigner) 

      1.3.12 VIRTUAL AIC Forum 28 จังหวัดที่มีความพร้อมนำเสนอในงาน ดังนี้ 
ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ 

ลำปาง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา ราชบุรี สิงห์บุรี 
ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร 

ยโสธร ศรีสะเกษหนองบัวลำภู 
สรุปรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
  

ภาค จำนวนหัวข้อที่
พร้อมนำเสนอ 

3.1  
พืชเศรษฐกิจ 

3.2 
 ผลไม้ 

3.3  
ประมง 

3.4  
ปศุสัตว์ 

3.5 
เทคโนโลยี 

รวม 50 11 9 9 5 16 

เหนือ 12 3 1 2 1 5 

กลาง 15 3 5 1 0 6 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10 0 1 3 3 3 

ใต ้ 13 5 2 3 1 2 

 
      1.3.13 การสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) 
      1) ประธานกรรมการบริหาร AIC เห็นควรให้มีข้อมูล LAB จากการประชุม
คณะกรรมการบริหาร AIC ครั ้งที ่ 4/63 วันที ่ 25 ส.ค. 63 ประธานฯ เห็นควรให้ศูนย์ AIC มีข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) 1 แห่ง ต่อ 1 กลุ่มจังหวัด 
       2) สำรวจข้อมูล LAB ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ กษจ. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสำรวจการให้บริการห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) 



 

       3) คณะกรรมการบริหาร AIC รับทราบผลสำรวจ มติคณะกรรมการบริหาร 
AIC ครั้งที่ 6/63 วันที่ 20 ต.ค. 63 รับทราบผลการสำรวจการให้บริการห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) ซึ่ง
มีใน 40 จังหวัด 65 แห่ง 
        4) จัดทำระบบและฐานข้อมูล ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดระบบและ
ฐานข้อมูลการให้บริการห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) https://aic-info.moac.go.th/ 
       ข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) 

1) ข้อมูลทั่วไปของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ชื ่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน
สถาบันการศึกษา ที่อยู่ / โทรศัพท์ / e-Mail / Website 

2) งานบริการของห้องปฏิบัติการ 
        ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
             - วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย พืช 
            - วิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
             - วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร 
             - วิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
             - วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 
             - ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 
        หน่วยตรวจ (IB) / หน่วยรับรอง (CB) 
             - Good Aquaculture Practice (GAP) 
             - Code of Conduct (CoC) 
             - Good Manufacturing Practices (GMP) 
             - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 
             - Organic เกษตรอินทรีย ์
        วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
             - ทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
             - ทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ 
        ฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ 
             - ข้อกำหนดตามมาตรฐาน GMP/HACCP 
             - ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี 
             - ประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation) 
             - คำนวณผลการทดสอบเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
        การให้บริการห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 
 

ภาค จำนวน
ห้องปฏิบัติการ 

( แห่ง ) 

งานบริการ (แห่ง) 

ทดสอบและ
ตรวจวิเคราะห์

ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

หน่วย
ตรวจ / 
หน่วย
รับรอง 

วิจัยและ
ทดสอบปัจจัย
การผลิตทาง
การเกษตร 

ฝึกอบรมทาง
ห้องปฏิบัติการ 

รวม 65 59 7 10 14 

เหนือ 10 9 1 3 3 

กลาง 28 25 5 3 7 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
12 11 1 2 1 

ใต ้ 15 14 - 2 3 

 
   ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย พืช    41 แห่ง 
   สารพิษตกค้าง     30 แห่ง 
   สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร  26 แห่ง 
   ตัวอย่างดิน     44 แห่ง 
   ตัวอย่างน้ำ     48 แห่ง 
   ผลิตภัณฑ์อาหาร    38 แห่ง 
   ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร    31 แห่ง 
 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก https://aic-info.moac.go.th/ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
    สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
 
 

ภาค รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รวม * 

ภาคกลาง 8 - 8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 1 5 

ภาคใต้ 4 1 5 

ภาคเหนือ 5 1 5 

รวม 21 3 23 

 
หมายเหตุ * สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ สามารถผ่านเกณฑ์ได้
ทั้งรอบที่ 1 และ 2 
 
   สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ภาค
กลาง 
 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ชลบุร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

- บัว - เครื่องจักรกลเกษตร 
- ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตร       
และผลิตภัณฑ ์

นนทบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 
- วิจัยวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต      
และวิศวกรรมพื้นผิวเพื่อช้ินส่วนและ   
อุปกรณ์ทาง การเกษตร 
- หุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิด้านเกษตร 

อยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

 
- เกษตรและอาหารปลอดภยั 

เพชรบุร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 

- เกลือทะเล 

สมุทรปราการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
- ผลไม้เมืองร้อน 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

สระบรุ ี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นวัตกรรมการผลิตโคนม
และผลิตภัณฑ์นม 

 

หน่วย : แห่ง 



 

สุพรรณบุร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมูิ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

 
- เกษตรอัจฉริยะ  

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
 
 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต         วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

 
- สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)         
“แห้วสุพรรณ” 
- เกษตรอัจฉริยะ 

  
 สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

- เกษตรอัจฉริยะ 

นครราชสมีา มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

- ไก่โคราช  
- โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว 
- ประมงน้ำจืด 
- มันสำปะหลัง 
- สมุนไพรทางด้านการแพทย ์

 

มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม - หม่อนและไหม 
 

ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห ้

 
- โคเนื้อ 

สกลนคร มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร - คราม 
 

 
    สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
(ภาคใต้) 
 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร 
ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  

ชุมพร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ – ชุมพร 
 

- เกษตรอินทรีย ์

นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 

- สาคูคู่ชุมชนยั่งยืน 

สุราษฏร์ธาน ี ความร่วมมือจาก 2 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

- อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งอย่างครบวงจร
แบบดิจิทัล 

 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

 
- การประยุกต์ใช้ Digital 
technology  
ด้านการเพาะปลูก 



 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร 
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  

สงขลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ - ข้าว 
- ยางพารา 
- ปาล์มน้ำมัน 
- ผลไม้เมืองร้อน (มังคุด 
ทุเรียน) 

 

 
    สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
(ภาคเหนือ) 
 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เชียงราย มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง - พืชสวนอุตสาหกรรม (ชาและกาแฟ) 

- สมุนไพรไทย 
- การตรวจรบัรองความปลอดภยัและ
ควบคุมคุณภาพการผลติสมุนไพร 

เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ - กาแฟล้านนาไทย 
- ข้าวพื้นเมืองล้านนา 
- โคนมและโคเนื้อ 
- แมลงอุตสาหกรรม 
- ไม้ดอกไม้ประดับ 
- หอมและกระเทียม 

 

จังหวัด ชื่อสถาบัน แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ - ยางพารา 
- ไก่กระดูกดำ สุกร โคเนื้อ แพะเนื้อ     
และอาหารสตัว์อินทรีย ์
- ปลาบึก ปลาบึกลูกผสม ปลาลูกผสม 
MJU อนาคตปลาทูน่าน้ำจดื และ  
ปลาดุกลูกผสม 

- การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
- ผู้ประกอบการเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลเกษตร 
- ฟาร์มอัจฉริยะและนวตักรรมการเกษตร 
- IOT ทางการเกษตร และแอพพลิเคชั่น
สนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม ่
- ตลาดการเกษตรสมยัใหม ่
- เกษตรอินทรีย ์

พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

- ภูมิสารสนเทศเกษตร 
อุทัยธาน ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี - กระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง 

 

 
 
 
 
       1.3.14 Innovation Catalog ภาคเกษตร 



 

     1) ต้นน้ำ วิจัยและพัฒนา  พัฒนาการบริหารจัดการและปัจจัยพื้นฐาน 
Pre-Harvest จนถึง Post-Harvest เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน ทั้งพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ เกษตรอื่น 
ๆ  
       - Pre-Harvest ก่อนการผลิต ได้แก่ พันธุ์ที ่ดี บริหารจัดการน้ำ 
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เตรียมพื้นท่ี / แปลงปลูก / ฟาร์ม / เขตกรรม 
         - Harvest การผลิต ได้แก่ การผลิตที ่ดีและเหมาะสม (GAP) / 
อินทรีย์ / อ่ืน ๆ การจัดการดิน/ปุ๋ยการจัดการศัตรูพืช เช่น โรค แมลง วัชพืช อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ ป้องกัน
โรค การใช้ยา เป็นต้น 
          - Post-Harvest หลังการผลิต เก็บผลผลิต รับรองมาตรฐานและ
ตรวจสอบความปลอดภัย ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
     2) กลางน ้ำ  การแปรร ูป พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์  พ ัฒนาบรรจ ุภ ัณฑ์  
Manufacturing 
         - การแปรสภาพเพิ่มและสร้างคุณค่า เช่น การแปรสภาพ การ
พัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก มาตรฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม (GMP/HACCP) บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
(Branding) ตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark) ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste) 
ปลายน้ำ การตลาด การขาย 
         - Trade การตลาด เช่น ระบบการตลาด (ตลาดกลาง / ตลาดค้า
ปลีกค้าส่ง / ตลาดเฉพาะ (Niche Market) /ตลาดเฉพาะฤดู (Seasonal Market)) ศูนย์กระจายสินค้าและโล
จิสติกส์ (ขนส่งและกระจายสินค้า / บริหารจัดการคลังสินค้า / ระบบห้องเย็น) 
มุ่งสู่เป้าหมาย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต/คุณภาพ เพิ่มมูลค่า และลดความเสี่ยง (เช่น ศัตรูพืช โรค ภัยธรรมชาติ)  
มีทั้งหมด 11 หมวด ได้แก่ บริหารจัดการ การตลาด โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบการให้น้ำ  Weather Station 
IoT เกษตร เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์เกษตร โดรน พลังงานทดแทน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6 ประเภท/รูปแบบ ได้แก่ AI Automatic Machine Semi-automatic Machine IoT Platform Robot 
      1.3.15 ผลการข ับเคล ื ่อนศ ูนย ์  AIC ปี 2564  ผ ่านระบบ https://aic-
info.moac.go.th/ 
       1) มหาวิทยาลัยที่เป็น AIC นำเข้าข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
       2) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน 
ศพก. 882 แห่ง ถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เช่น แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ Young Smart 
Farmer Smart Farmer เกษตรกรทั่วไป 
       3) ศพก. และเครือข่ายมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC 
ขยายผลสู ่กลุ ่มเกษตรกรต่าง ๆ เช่น แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ Young Smart Farmer Smart 
Farmer เกษตรกรทั่วไป 
       4) เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ ในมิติขยายผลสู่เกษตรกร
แปลงใหญ่หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด) รายงาน
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก. 882 แห่ง ขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกร
ต่าง ๆ เช่น แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ Young Smart Farmer Smart Farmer เกษตรกรทั่วไปเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานผ่าน “ระบบรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม” สถานะ 
: ดำเนินการแล้วเสร็จ และปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 



 

      1.3.16 ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล AIC (INNOVATION 
CATALOG) 
        1) การรายงาน Update INNOVATION CATALOG ในระบบ https://aic-
info.moac.go.th รวมทั้งสิ้น 642 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
        2) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก AIC ผ่าน 
ศพก. จำนวน 7,649 ราย    
       3) ศพก. 882 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก AIC จำนวน 
66 แห่ง 
        4) เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติขยายผลสู่เกษตรแปลง
ใหญ่ หรือ เกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 1 แห่ง / 1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด) จำนวน 8 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 
     สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ AIC จำแนกตามเขตตรวจราชการ 

1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละเขตพื้นที่ตรวจราชการ เรียงลำดับ
จากมากไปน้อย (ราย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   2. สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่เขตตรวจราชการ 
 

เขต จำนวนจังหวัด ถ่ายทอดผ่าน 

1769

1460

883

715
660

575 567
490

150 130 120 80
30 20

เขต 6 เขต 2 เขต 16 เขต 15 เขต 18 เขต 12 เขต 17 เขต 9 เขต 10 เขต 3 เขต 7 เขต 5 เขต 4 เขต 13

https://aic-info.moac.go.th/
https://aic-info.moac.go.th/


 
นวัตกรรม/องค์ความรู้ 

 (เร่ือง) 
จำนวนการ

ถ่ายทอด (คร้ัง) 
ศพก. ไม่ระบุ 

2 3 4 14 8 0 

3 2 2 2 1 1 

4 1 1 2 1 0 

5 2 4 4 3 0 

6 6 9 14 11 2 

7 1 1 1 0 1 

9 4 8 8 6 0 

เขต จำนวนจังหวัด 
นวัตกรรม/องค์ความรู้ 

 (เร่ือง) 
จำนวนการ

ถ่ายทอด (คร้ัง) 
ถ่ายทอดผ่าน 

ศพก. ไม่ระบุ 

10 1 1 1 1 0 

12 1 8 9 3 6 

13 1 1 1 1 0 

15 2 10 15 8 7 

16 2 5 13 1 11 

17 4 9 11 7 4 

18 3 3 4 3 1 

รวม 33 66 99 54 33 
 
   3. เกิดการใช้นวัตกรรมขยายผลสู่เกษตรแปลงใหญ่ 
       - สุโขทัย แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์: ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ 
      - นครศรีธรรมราช แปลงใหญ่ส้มโอ: ตรวจวิเคราะห์ดิน ผลิตชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชส้มโอ
ทับทิมสยาม 
       - ปราจีนบุรี แปลงใหญ่ทุเรียน: การบริหารจัดการแปลง 
       - สุราษฎร์ธานี แปลงใหญ่ปลาเมง: แปรรูปปลาเมง สามารถผลิตเป็นการค้า 
       - สุราษฎร์ธานี แปลงใหญ่ปลาหมอ: เลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบ ติดตั้งระบบน้ำ ทำแผงโซล่า
เซลล์ 
       -  อุทัยธานี แปลงใหญ่มันสำปะหลัง: การฉีดบำรุงพืชไร่ 
       - ระนอง แปลงใหญ่มังคุด: ติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะ 
       -  ระนอง แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน: ติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะ 



 

      1.3.17 แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( AIC) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     1) Innovation Catalog จัดทำ Innovation Catalog เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบข้อมูลนวัตกรรมทางเลือก 
     2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์ AIC และ ศพก. ถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของ AIC ไปยังเกษตรกร เครือข่าย ศพก. 
     3) ศึกษาดูงานใน ศพก. เกิดการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก AIC 
ใน ศพก. และเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรจากการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของ ศพก. 
     4) ขยายผลไปแปลงใหญ่ขยายผลปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แปลงใหญ่ หรือ
เกษตรกรที่มีความพร้อมเพ่ิมขึ้น เขตละ 1 แห่ง ในปี 2565 
     ผลผลิต 
     1. Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน 
ศพก. 882 แห่ง 
     3. ศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC 77 แห่ง 
     4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติขยายผลสู่เกษตรกรแปลง
ใหญ่ หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด) 
     ผลลัพธ์ 
     1. ยกระดับการทำการเกษตรของเกษตรกรด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ในการทำการเกษตร 
     2. ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
หน่วยงานขับเคลื่อนหลัก ส่วนกลาง : สป.กษ. (กนท. ศทส. สผง.)  ระดับจังหวัด : กสก. กข. กวก. กปศ. กปม. กสส. 
     ตัวช้ีวัด (KPI) 
     1. การรายงาน (Update) Innovation Catalog ของ AIC ในระบบ 
Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน 
ศพก. 882 แห่ง 

3. ศพก. 882 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC 
4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติขยายผลสู่เกษตรกรแปลง

ใหญ่หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 1แห่ง / เขตตรวจราชการ ( 1 กลุ่มจังหวัด) 
 
 
 
เป้าหมาย 
1. ยกระดับการทำการเกษตรของเกษตรกรด้วยการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ในการทำการเกษตร 
2. ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



 
กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานดำเนินงาน 

การดำเนินงานส่วนกลาง 
1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร AIC  
เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อตดิตามผลการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตร
และนวัตกรรม (AIC) 

6 ครั้ง พฤศจิกายน 
2564 

 - กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบรหิาร 
AIC ในส่วนกลาง และ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ AIC จังหวัด 
กองนโยบายเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
(กนท.) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

2. การสรุปรายงานจากการ INNOVATION 
CATALOG ของ AIC จังหวัดทั่วประเทศ ผา่น
ระบบรายงาน https://aic-info.moac.go.th   
เป็นประจำทุก 2 เดือน 

6 ครั้ง พฤศจิกายน 
2564 

 - กันยายน 
2565 

กองนโยบายเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
(กนท.) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศสท.) 
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ศูนย์ 
AIC จังหวัด ใน
สถาบันการศึกษา 

3. จัดทำสรุปการขับเคลื่อนแบบบรูณาการใน
ระดับพื้นท่ีดำเนินงานตามตัวช้ีวัด มีการรายงาน 
(Update) Innovation Catalog ของ AIC ใน
ระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ศพก. มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีไ่ด้รับจาก AIC และ
เกษตรกรไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก. รวมทั้งมีการขยาย
ผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่มคีวาม
พร้อม จำนวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ(1 กลุ่ม
จังหวัด) เพื่อเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 

4 ครั้ง พฤศจิกายน 
2564 

 - กันยายน 
2565 

กนท. ศสท. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
ศูนย์ AIC จังหวัด 
ในสถาบันการศึกษา 

4. จัดทำสรุปผลการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC เสนอ
ผู้บริหาร 

1 ครั้ง กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบรหิาร 
AIC  ในส่วนกลาง 
กองนโยบายเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน
(กนท.) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์



 
กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานดำเนินงาน 

การดำเนินงานส่วนจังหวัด 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศนูย์ AIC จังหวัด 
ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน โดยมี อธิการบดี
มหาวิทยาลยั หรือผู้บริหารสถาบนัการศึกษาท่ีเป็น
ที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน
กรรมการ และหัวหน้ากลุม่ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
เกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ใน
พื้นที่จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ตุลาคม 2564 
 - กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ AIC จังหวัด 
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
ศูนย์ AIC จังหวัด 
ในสถาบันการศึกษา 

2. ดำเนินการรายงาน (Update) Innovation 
Catalog ของ AIC ในระบบ Innovation Catalog 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

  ตุลาคม 2564 
 - กันยายน 
2565 

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ศูนย์ 
AIC จังหวัด 
ในสถาบันการศึกษา 

3. ดำเนินการถ่ายทอดและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหเ้กษตรกรจาก ศูนย์ AIC ผ่านศพก. 
และศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีไ่ดร้ับ
จาก AIC รวมทั้งมีการขยายผลสู่เกษตรกรแปลง
ใหญ่ หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 1 
แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด)   

  ตุลาคม 2564 
 - กันยายน 
2565 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ AIC จังหวัด 
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ศูนย์ 
AIC จังหวัด ใน
สถาบันการศึกษา 

4. จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(พ.ศ.2566-2570) ศูนย์ AIC ระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

77/18 แผน
จังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 

ตุลาคม 2564 
 - กันยายน 
2565 

สถาบันการศึกษา กษ.
จังหวัด และหน่วยงาน
ในและนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรใน
จังหวัด เอกชน และภาค
ประชาชน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้เข้าไปเรยีนรู้ใน
ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ในจังหวัด 

  ตุลาคม 2564 
 - กันยายน 
2565 

กนท. ศสท. สผง. กรม
ส่งเสริมการเกษตร กษ.
จังหวัด และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ในแต่ละ
จังหวัด 
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน 
ในแต่ละจังหวัด 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรขายสินค้า
ผ่าน E-Commerce 

  ตุลาคม 2564 
 - กันยายน 
2565 

คณะอนุกรรมขับเคลื่อน  
E-Commerce 
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน 
ในแต่ละจังหวัด 

 
       1.3.18 แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC จังหวัด / ศูนย์ ศพก. 



 

     1) ศูนย์ AIC จังหวัด สร้างทีมให้คำปรึกษาและบริการวิชาการเกษตรจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อน Quick Win เฉลี่ย 4 เรื่องต่อจังหวัด การ
ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในพื้นที่จริง การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ และจำนวน
เทคโนโลยีใน Innovation Catalog 
     2) คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด จัดทำและพิจารณาแผนการ
ดำเนินการ/แผนงบประมาณ รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม/เผยแพร่องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ รวมถึงจัดหาแหล่งทุนกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงาน การให้บริการห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory) 
     3) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ขับเคลื่อน
และเชื่อมโยงศูนย์ AIC ในระดับจังหวัดใช้ Innovation catalog เป็นตัวขับเคลื่อน เชื่อมโยง รวมทั้งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนร่วมกับแปลงใหญ่จังหวัด ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด ในการฝึกอบรม และการรับรู้
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และสร้างการรับรู้ ฝึกอบรม E-commerce ผ่านระบบออนไลน์ 
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer มีการฝึกอบรม และมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรขายสินค้าผ่าน E-commerce มีการส่งเสริม 
        4) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
     คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech  
     - เชื่อมโยงศูนย์ ศพก. ศูนย์ AIC กับศูนย์ NABC 
       - ออกแบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับศูนย์ AIC จังหวัด 
       - ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ open public ไปสู่การนำไปใช้ข้อมูลของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
          - นำเรื่อง Big Data สอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ 
     คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ  
        - จัดทำ Innovation catalog / Innovation list ด้านเกษตรอัจฉริยะ 
สำหรับเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กษ. 
        - ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการผลิต 
     คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce 
        - โครงการ “Local Hero” ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจ
เกษตร Agribusiness  เพ่ืออบรม เจ้าหน้าที่ AIC ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นผู้ช่วยในการคัดเลือกสินค้า ทำ 
Content และจำหน่ายสินค้าตามช่องทางต่าง ๆ เช่น FB Line Shopee LAZADA โครงการ Zero KM 
         - โครงการช่วยขายสินค้าประมงร่วมกับคณะทำงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการกระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค สอนการ Live สดเพื่อขายสินค้าและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้า 
     คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness  
         - พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ องค์
ความรู้ทางการเงิน ออนไลน์ออฟไลน์แพลตฟอร์ม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงการเกษตร 
     คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร  
         - แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 
2560 – 2564 
        - พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัด กษ. 5 หน่วยงาน ได้แก่ วก. ปม. ปศ. มกอช. และ กยท. (เสร็จภายในปี 2564) 



 

       1.3.19 ระบบฐานข้อมูล AIC https://aic-info.moac.go.th รวบรวม
นวัตกรรมและองค์ความรู้ทั่วประเทศโดยสามารถค้นหาศูนย์ AIC / หน่วยงานในสังกัด กษ. โดยคลิกเลือก
จังหวัดบนแผนที่ หรือคลิกที่กล่องรายชื่อจังหวัด มีเมนูหลัก 5 เมนู ได้แก่ ความร่วมมือ เทคโนโลยีนวัตกรรม 
บริการ ข่าวสาร รายงานการถ่ายทอดความรู้ รายละเอียดดังแสดงตามภาพดังนี้ 
 

 
 
 ภาพที่ 1 หน้าแรกระบบฐานข้อมูล AIC 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 2 เมนูความร่วมมือ 

https://aic-info.moac.go.th/


 

 

 
 
 ภาพที่ 3 เมนูเทคโนโลยีนวัตกรรม 11 หมวดหมู่ 
 
 

 
 
 ภาพที่ 4 เมนูเทคโนโลยีนวัตกรรม แสดงผลการเลือกหมวด IoT 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ภายใต้เมนูเทคโนโลยีนวตักรรม 
 



 

 
 
 ภาพที่ 6 เมนูบริการ 
 
 

 
 
 ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ภายใต้เมนูบริการห้องปฏิบัติการ 
 



 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ภายใต้เมนูบริการฝึกอบรม 
 



 

 
 
ภาพที่ 9 เมนขู่าวสาร 
 
 

 
 
ภาพที่ 10 เมนรูายงานการถ่ายทอดความรู้ 

 
1.4 การบรรยาย “สรุปผลการสำรวจสถานการณ์การเชื ่อมโยงศูนย์เรียนรู ้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

  1.4.1 ข้อมูลบุคคล 

   - เพศ 



 

     ชาย 84 % 

     หญิง 16 % 

   - อายุ 
     ไม่เกิน 40 ปี 3 % 

     41 – 50 ปี 21 % 

     51 – 60 ปี  42 % 

     61 – 70 ปี  27 % 

     71 ปีขึ้นไป  7 % 

   - การเป็น Smart famer 
     เป็น  93 % 
     ไม่เป็น 4  % 
     ไม่ได้ประเมิน 3 % 
  1.4.2 การเชื่อมโยงการดำเนินงานกับ AIC : ศพก.หลัก 
   - การเชื่อมโยงการดำนินงาน 
     มีการเชื่อมโยง  21 % 
     ไม่มีการเชื่อมโยง  79 % 
   - รูปแบบการเชื่อมโยง 
     การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ระดับจังหวัด  30 % 
     การประชุมส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  37 % 
     การตลาด  19 % 
     อ่ืนๆ  14 % 
 *อื่นๆ ได้แก่ อบรมรมความรู้, ประสานการทำงานวิจัย, การประชุม และการศึกษาดูงาน 

   - การนำความรู้ที่ได้รับจาก AIC ไปใช้ในแปลงเกษตรกร 
     การลดต้นทุนการผลิต   16 % 
     การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 19 % 
     การจัดการดินและปุ๋ย  10 % 
     เทคโนโลยีการผลิต  18 % 
     เทคโนโลยีนวัตกรรม  29 % 
     เพ่ิมมูลค่าสินค้า  1 % 
     การแปรรูปสินค้า  4 % 
     การท่องเที่ยว   2 % 

  การตลาด   1 % 

  การจัดการดินน้ำ  1 % 

- การถ่ายทอดความรู้และฝึกฏิบัติ จาก AIC สู่ ศพก. 
  AIC ในพ้ืนที่   89 % 

  AIC นอกพ้ืนที่   11 % 

- เรื่องการถ่ายทอดความรู้ 
  การลดต้นทุนการผลิต  15 % 

  การพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 11 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  15 % 



 

  เทคโนโลยีการผลิต  21 % 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม   19 % 

  การแปรรูปสินค้า  3 % 
     การท่องเที่ยว   1 % 

      การตลาด   6 % 

   - การศึกษาดูงาน ณ AIC สู่ ศพก. 
  AIC ในพ้ืนที่   78 % 

  AIC นอกพ้ืนที่   22 % 
 

- เรื่องการศึกษาดูงาน ณ ศพก. 
  การลดต้นทุนการผลิต  9 % 

  การพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  10 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  37 % 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม   32 % 

  การแปรรูปสินค้า  1 % 
     การท่องเที่ยว   2 % 

   - หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ 

     กรมส่งเสริมการเกษตร  44 % 

     หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  23 % 

     หน่วยงานอื่นๆ  33 % 

   - กิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ 

     พัฒนา ศพก.   33 % 

  พัฒนาเกษตรกรผู้นำ  79 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  3 % 

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต 1 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  1 % 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม  2 % 

- กิจกรรมที่หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุน
งบประมาณ 

  การประสานงาน  15 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  4 % 

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต 20 % 

  พัฒนา ศพก.   11 % 

  การฝึกอาชีพ   7 % 

- กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนๆ สนับสนุนงบประมาณ 

  พัฒนา ศพก.   12 % 

  การอบรม   11 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  6 % 

  การพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 3 % 

  การแปรรูป   6 % 



 

  การจัดการดินและปุ๋ย  3 % 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม  6 % 

  การท่องเที่ยงเชิงเกษตร 3 % 

  การตลาด   2 % 

- การเชื่อมโยงอ่ืนๆ 
Smart Famer 
Young Smart Famer 

    วิสาหกิจชุมชน 
    อ่ืนๆ  
 * อื่นๆ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ศจช. กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่  
อกม. ปศุส ัตว ์ ประมง  กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์จ ักรพันธ์เพ็ญศิร ิ ศูนย์ข ้าวชุมชน กองทุนข้าว   
สถาบันการศึกษา อปท. พช.  อบต. กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ 

- ปัญหา อุปสรรคในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศพก. กับ AIC 

     ขาดงบประมาณสนับสนุน   5 % 
  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก AIC  27 % 
  ยังไม่เคยดำเนินงานร่วมกัน   3 % 
  เทคโนโลยีไม่ตรงความต้องการ   5 % 
  ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค/สถานที่  8 % 
  สถานการณC์ovid-19    3 % 
  ความพร้อมของบุคลากร    5 % 
  ขาดองค์ความรู้     14 % 
  ระยะทาง     2 % 
  เกษตรกรสูงอาย ุ    2 % 
  แนวทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน   3 % 
  ขาดการบูรณาการร่วมกัน   23 % 
- ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศพก. กับ AIC 
  สนับสนุนงบประมาณ    9 % 
  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก AIC  30 % 
  สนับสนุนองค์ความรู้/เทคโนโลยี   6 % 
  สนับสนุนตรงความต้องการ   3 % 
  ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 1 % 
  สร้างความเชื่อม่ัน    1 % 
  สำรวจความต้องการ    7 % 
  การวางแผนการทำงานที่ชัดเจน   1 % 
  พัฒนาตามศักยภาพ    1 % 
  ต้องการเชื่อมโยง AIC    6 % 
  การบูรณาการร่วมกัน    28 % 

1.4.3 การเชื่อมโยงการดำเนินงานกับ AIC : ศพก.เครือข่าย 
   - การเชื่อมโยงการดำเนินงาน 
     มีการเชื่อมโยง  65 % 



 

     ไม่มีการเชื่อมโยง 35 % 
   - รูปแบบการเชื่อมโยง 
     การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ระดับจังหวัด  14 % 
     การประชุมส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  42 % 
     การตลาด  19 % 
     อ่ืนๆ  14 % 
 *อื่นๆ ได้แก่ อบรมรมให้ความรู้ 
 

   - ประเภทศูนย์เครือข่ายที่มีการดำเนินงาน สู่ AIC 
     ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน   23 % 

  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน    17 % 

  ด้านปศุสัตว์     6 % 

  ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน    7 % 

  ด้านพืชไร ่     2 % 

  ด้านประมง     7 % 

  ด้านไม้ผล     7 % 

  ด้านพืชผัก     2 % 

  ด้านไม้ยืนต้น     1 % 

  ด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร    2 % 

  ด้านแปรรูป     4 % 

  ด้านสหกรณ์     1 % 

  ด้านหม่อนไหม     1 % 
  ด้านไม้ดอกไม้ประดับ    1 % 
  ด้านแมลงเศรษฐกิจ    1 % 
  ด้านเศรษฐกิจการเกษตร    1 % 
  ด้านปราชญ์ชาวบ้าน    3 % 
  ด้านชลประทาน/การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  1 % 
  ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร  1 % 
  เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 12 % 
- การถ่ายทอดความรู้และฝึกฏิบัติ จาก AIC สู่ ศพก. 
   AIC ในพ้ืนที่   96 % 

   AIC นอกพ้ืนที่  4 % 

- เรื่องการถ่ายทอดความรู้ 
  การลดต้นทุนการผลิต  3 % 

  การพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 14 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  28 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  24 % 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม   14 % 

  การแปรรูปสินค้า  2 % 

  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า  1 % 

  การเชื่อมโยง  AIC สู่ ศพก.และแปลงใหญ่  11 % 



 

      การอบรม 1 % 

     วางแผนการดำเนินงาน 3 % 

   - การศึกษาดูงาน ณ AIC สู่ ศูนย์เครือข่าย 

  AIC ในพ้ืนที่   85 % 

   AIC นอกพ้ืนที่  15 % 

   - เรื่องการศึกษาดูงาน ณ AIC สู่ ศูนย์เครือข่าย 

  การพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 9 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  33 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  47 % 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม   12 % 

- เรื่องความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมจาก AIC ไปใช้ในแปลงเกษตรกร 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม  18 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  39 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  24 % 

  การพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 14 % 

  การแปรรูป   2 % 

  การบริหารจัดการกลุ่ม  2 % 

  การทำบัญชีครัวเรือน  2 % 

   - หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ 

     กรมส่งเสริมการเกษตร  58 % 

     หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  16 % 

     หน่วยงานอื่นๆ  26 % 

 *หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ จังหวัด อำเภอ AIC เงินทุนส่วนตัวเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  มหาวิทยาลัย อบต. วิทยาลัยเกษตร 

   - กิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ 

     การอบรม/ประชุม  16 % 

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต  4 % 

  พัฒนาศูนย์   8 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  6 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  3 % 

- กิจกรรมที่หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุน
งบประมาณ 

  การประสานงาน  2 % 

  การจัดการดินและปุ๋ย  5 % 

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต  10 % 

  พัฒนาศูนย ์   2 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  2 % 

- กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนๆ สนับสนุนงบประมาณ 

  เทคโนโลยีนวัตกรรม  3 % 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  4 % 



 

  การจัดการดินและปุ๋ย  9 % 

  เทคโนโลยีการผลิต  3 % 

  การอบรม   4 % 

  สนับสนุนปัจจัยการผลิต 4 % 

- ปัญหา อุปสรรคในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศูนย์เครือข่าย กับ 
AIC 

     ความพร้อมของบุคลากร    4 % 
  ยังไม่เคยดำเนินงานร่วมกัน   5 % 
  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก AIC  43 % 
  ขาดการบูรณาการร่วมกัน   16 % 
  เทคโนโลยีไม่ตรงความต้องการ   11 % 
  ระยะทาง     3 % 
  ขาดงบประมาณสนับสนุน   4 % 
  สถานการณ์ COVID-19    5 % 
  เกษตรกรสูงอาย ุ    1 % 
  ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค/สถานที่  8 %   
- ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศพก. กับ AIC 
  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก AIC  31 % 
  ศพก.หลักเป็นต้นแบบก่อน   2 % 
  สอบถามความต้องการ    14 % 
  การบูรณาการร่วมกัน    19 % 
  งานวิจัยนำมาใช้ได้ง่ายขึ้น   4 % 
  ความชัดเจนของ AIC    2 % 
  การอบรมออนไลน์    1 % 
  สนับสนุนองค์ความรู้    18 % 
  สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค   2 % 
  สนับสนุนงบประมาณ    8 % 
 

1.5 การบรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC 
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดย สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุโขทัย 

1.5.1 สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นศูนย์ AIC และมี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นศูนย์ COE 
วิเคราห์ข้อมูล 
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 50 เขต พ้ืนที่ประมาณ 980,000 ไร่ มีประชากร 

475,991 ครัวเรือนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 45 ,707 บาท/เดือนมีพื้นที่การเกษตรรับผิดชอบทั้งหมด 
143,367 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.62 ของพื้นที่ กทม. เกษตรกร 6,638 ครัวเรือน  มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ดังนี้ 
   1. ข้าว พื้นที่ 82,745 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 



 

   2. ไม้ดอก-ไม้ประดับ พ้ืนที่ 6,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.4 
   3. ไม้ผล พ้ืนที่ 3,669.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.6 
   4. พืชผัก พ้ืนที่ 1,855 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.3 
   5.  อื่นๆ เช่น ไม้ยืนต้น สมุนไพร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 
6.7 
   ศพก.หลัก ทั้งหมด 4 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว จำนวน 2 ศูนย์ 
กล้วยไม้ 1 ศูนย์ และพืชผัก 1 ศูนย์  

ศพก.เครือข่ายทั้งหมด 74 ศูนย์ โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ประมง จำนวน 24 
ศูนย์ ศจช. จำนวน 10 ศูนย์ ปศุสัตว์ จำนวน 9 ศูนย์ พืชผัก จำนวน 6 ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 
ศูนย์ แปรรูปผลผลิต และไม้ผล จำนวน 4 ศูนย์ การจัดการดิน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 3 ศูนย์ ไม้ดอกไม้
ประดับ และศดปช. จำนวน 2 ศูนย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และไม้ยืนต้น จำนวน 1 ศูนย์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. วิเคราะห์ข้อมูล   (คน พ้ืนที่ สินค้า) 
2. เลือกสินค้า/พ้ืนที่ดำเนินการ 
3. จัดเวทีเพ่ือหาแนวทางการพัฒนากลุ่ม 
4. คัดเลือกนวัตกรรม/เทคโนโลยี 
5. ถ่ายทอดนวัตกรรม/เทคโนโลยี 
6. การใช้นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
7. สรุปผลการใช้ 
8. เผยแพร่องค์ความรู้ 
การคัดเลือกพื้นที่ โดยมี ศพก.หลัก ที่มีสินค้าหลักคือข้าว ประธาน ศพก.เครือข่าย 

กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่  แปลงใหญ่ ศจช. ศบกต. ร่วมกันคัดเลือก คือ ศพก.เครือข่าย ประเภท ศจช. สินค้า
หลักคือ ข้าวโดยมีนายประเสริฐ ภู ่ เง ิน เป็นประธาน ศพก.เครือข่าย แ ขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

บริบทพ้ืนที่ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
  - พ้ืนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  แบ่งเป็น 
   ปลูกข้าว 4,010 ไร่  
   ไม้ผล  412.5    ไร่ 
   สวนผัก  31         ไร ่     
   เลี้ยงไก่   7,041     ตัว             
   เลี้ยงเป็ด      3,390     ตัว      
   เลี้ยงโค       200        ตวั 
   ประมง  300    ไร่ 
  - การทำนาเป็นอาชีพที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณ 90 % ยึดเป็นอาชีพหลัก 
   ปลูกข้าวนาปี ปลูก  เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  
         เก็บเก่ียว เดือน  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

ปลูกข้าวนาปรัง  ปลูก  เดือน  พฤศจิกายน - เมษายน  
     เก็บเก่ียว เดือน มีนาคม- กรกฎาคม 
  - การถือครองที่ดิน  ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเช่า 70 %   และท่ีของตนเอง  30  % 



 

   - จำนวนแรงานการเกษตรเฉลี่ย  2  คน/ ครัวเรือน ,  กรรมกร/รับจ้าง เฉลี่ย  3  
คน/ ครัวเรือน 

- ราคาผลผลิต (ข้าว) อยู่ระหว่าง 6,000 – 11,000 บาท 
- อาชีพเกษตรกรรมเฉลี่ยรายได้  50,000  บาท/ครัวเรือน/ปี 
- การนับถือศาสนา อิสลาม ร้อยละ 80  และ  พุทธ ร้อยละ 20 
- พันธุ์ขา้วที่นิยมปลูก 
 สุพรรณบุรี 1  50 %  
 กข 41    30%  
 ปทุมธานี 1   10%  
 พันธุ์อ่ืน ๆ   10%   
- ข้าวให้ผลผลิต  850  กก./ไร่ (ข้าวสด) = 0.85  ตัน x 7,500  บาท    =  6,375  

บาท 
- ต้นทุนที่ผลิต 4,750 บาท/ไร่ ผลกำไรที่ได้   6,375  - 4,750 = 1,625  บาท  
ดังนั้น  กำไรของเกษตรกร 1,625 บาท  (ยังไม่รวมค่าแรงของเกษตรกร) 

  ลำดับความสำคัญของปัญหาของชุมชน (แผนพัฒนาการเกษตรฯ) 
  1. พันธุ์ข้าว (มีข้าววัชพืช) / การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีประสิทธิภาพ 

2. ราคาข้าว 
3. ปัจจัยการผลิตปุ๋ย  น้ำมัน 
4. ดินเปรี้ยว 
5. วัชพืช และโรคแมลง 
การจัดเวทีเพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่ม 
- ปัญหาการกำจัดวัชพืขจากการปลูกข้าว 
- ปัญหาต้นทุนการผลิต 
- ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 
- ต้องการเทคโนโลยีในการผลิต 
คัดเลือกเทคโนโลยีนวัตกรรม 

  การศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  เกษตรกรได้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหา ของการมีวัชพืช
ในนาข้าว สามารถลดต้นทุน และโรคแมลงศัตรูพืชได้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ เกษตรกรจึง
กลับมาปรึกษากันอีกครั้ง และสมาชิกให้ความสนใจ จึงได้เชิญ คณะอาจารย์ มาบรรยายเรื่องนวัตกรรมให้กับ
สมาชิกเพ่ิมเติม โดยเครื่องหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU เป็นนวัตกรรมใหม่ของการปลูกข้าว มีข้อดี ดังนี้ 

  1. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยใช้อัตรา 5 กก./ไร่ 
  2. ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตมากกว่า 50% 
  3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมใีนการบำรุงต้นข้าว 
  4. ลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคพืช และสารกำจัดศัตรูพืช 
  5. เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม 
  1. อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อบรมนวัตกรรมเครื่องหย่อน

กล้าแก่กลุ่มเกษตรกร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 



 

  2. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ร่วม
ให้คำแนะนำในการจัดตั้งกลุ่ม/การทำธุรกิจ/การเชื่อมโยงการดำเนินงานกับแปลงใหญ่ 

  ทดลองใช้นวัตกรรม 
  1. จัดทำแปลงเพาะกล้านวัตกรรมรถหย่อนกล้าไอ-เคี่ยมเคย ู
  2. จัดทำแปลงเพาะกล้า ในพ้ืนที่ 6 ไร่ 
  3. นำนวัตกรรมรถหย่อนกล้าไอ-เคี่ยมเคยู ลงในแปลงปลูก 
  4. ดำเนินการหย่อนกล้าข้าวตามกลุ่มเป้าหมายได้ จำนวน 800 ไร่ 
  สรุปผลการใช้ 
  1. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาก 668 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 750 กก.ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

12.27 
   2. ต้นทุนการผลิต ลดลง 640 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.62 

3. วัชพืชจัดการง่ายขึ้น 
   4. กลุ่มเกษตรกรสนใจเป็นผู้ประกอบการรับจ้างเพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม 
   5. เกษตรกรให้การยอมรับในนวัตกรรมที่ถ่ายทอด และสามารถเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดได ้
  เผยแพร่องค์ความรู้ 
  ประธาน ศพก. เครือข่าย มีแผนเป็นวิทยากรให้เกษตรกรในกิจกรรมอบรมเกษตรกร 

30 ราย/ศพก. (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่
มีแผนในปีงบฯ 65) 

 
  ปัญหา/อุปสรรค/วิธีแก้ไข 

   1. พ้ืนที่แปลงเพาะกล้าเป็นพื้นที่ท่ีมีน้ำขังทำให้กล้าได้รับความเสียหาย 

    วิธีแก้ไข ปรับพื้นที่ใหม่และขุดร่องระบายน้ำเพ่ือให้น้ำระบายได้ดีขึ้น  

หรือเปลี่ยนพื้นที ่
   2. การขนย้ายกล้าจากแปลงเพาะมีความลำบากเนื่องจากเป็นฤดูฝนไม่สามารถนำ
รถเข้าไปถึงแปลงเพาะกล้าได้ ทำให้ต้องมีการขนย้ายกล้าโดยใช้แรงงานและระยะทางมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ใช้
เวลาในการขนย้ายมากขึ้น 

   วิธีการแก้ไข ขนย้ายกล้าก่อน 1 วัน เพ่ือที่จะหย่อยกล้าในวันถัด 

   3. ปิ่นโตขนกล้ามีน้ำหนักมากทำให้ยากต่อการขนย้าย 

   วิธีการแก้ไข เสนอให้มีการพัฒนาปิ่นโตให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิม 

  4. พื้นที่หย่อนกล้า (แปลงนา) ไม่เรียบเสมอ/พื้นที่หล่ม เมื่อทำการหย่อนกล้าทำให้
รถหย่อนกล้าจม ซึ่งทำให้เสียเวลาในการแก้ไข และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ค่าแรงงาน) 

  วิธีการแก้ไข ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ / ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser land leveling)  

  5. ในกรณีถ้าคิดค่าใช้จ่าย/รับจ้าง รายได้อาจไม่คุ้มทุนต่อค่าจ้างแรงงาน 
  วิธีการแก้ไข วิเคราะห์กระบวนการบริหารต้นทุนและวางระบบการทำเชิงธุรกิจให้

รอบคอบ / ลดการใช้แรงงาน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  1. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีการใช้แรงงานน้อยลง 
  2. พัฒนาอุปกรณ์ให้มีน้ำหนักน้อยเพื่อง่ายต่อการขนย้าย 



 

  3. พัฒนาเทคโนโลยีการขนย้ายกล้าที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
  4. พัฒนาระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ เพ่ือลดแรงงานคน 
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้มอบเครื่องหย่อนกล้าแบบ

ประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พร้อมอุปกรณ์ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มก. ได้มอบเครื่องดังกล่าว
ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. เรียบร้อยแล้ว 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดย ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ตรวจวิเคราะห์โรคพืช (เตย) ให้กับ ศพก. เขตตลิ่งชัน 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร (Excellent Center : COE) ใช ้กลไกการอบรมประธานศูนย์เครือข่ายในการเชื ่อมโยงการ
ดำเนินงานกับ COE โดยเน้นประเด็นเรื่องของการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ โดยมีประธาน ศพก. จำนวน 
1 ราย และประธานเครือข่ายเข้าร่วม 40 ราย เข้าร่วมการอบรม หลังการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอให้
นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ IOT มาอบรมในครั้งต่อไป โดยได้ประสาน มก. (คณะเกษตรฯ แล้ว) 

สรุปการดำเนินการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC 

   
   1.5.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 

การดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อโยงองค์ความรู้ AIC ผ่าน ศพก. 
1. คัดเลือก ศพก. พฤษภาคม 2564  
คัดลือก ศูนย์ ศพก. เครือข่าย ระดับเขต ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่

ดำเนินโครงการ 
2. ชี้แจงโครงการ และลงพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564  
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการ พร้อมพูดคุยแนวทางการ

บริหารจัดการ แนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนด้านการตลาด การพัฒนผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 
 
3. ลงพ้ืนที่ครั้งท่ี 2 และพิจารณาโครงการ 30 มิถุนายน 2564 



 

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 พร้อมคัดเลือก “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การสร้างมูลค่าและคุณค่ามะพร้าวน้ำหอมไทยสู่ตลาดสากล โครงการต้นแบบนำร่อง มะพร้าวน้ำหอม จังหวัด
ราชบุรี” เพื่อเป็นการยืดอายุน้ำมะพร้าวน้ำหอม และเป็นการต่อยอดนวัตกรรมให้ชุมชน สามารถบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยตนเอง 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ และตั้งคณะทำงาน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 
- ประชุมรายงานความคืบหน้าทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID 
- จัดตั้งคณะทำงานย่อยในการศึกษาโครงการ 
- การจัดทำ Business Model เพ่ือทำโครงการ 
ศพก. เครือข่าย ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ของ นางสาวนวลลออ เทิด

เกียรติกุล สินค้าหลักคือ มะร้าวน้ำหอมอินทรีย์ สิ่งที่ ศพก. มีอยู่แล้ว คือสถานที่ อาชีพ โดยมีส่วนงานราชการ
มาเติมเต็มองค์ความรู้ มาตรฐาน ตลาดส่วนราชการสนับสุนการรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจ และการให้ความรู้ด้าน
มาตรฐาน Primary GMP ศพก. ที่ทำงานร่วมกับชุมชน เป็นสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบของเกษตรกรมาเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงานของ ศพก. ที่เป็น Aromatic Farm Academy เปิดทำการภายใน 16 ธันวาคม 2564 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจาก ศพก. 
1. การแบ่งปันความรู้ 
2. การสร้างมาตรฐานร่วมกัน 
3. การแก้ปัญหาภาคการเกษตรร่วมกัน 
4. การทำ BCG Model ร่วมกัน เนื่องจากศูนย์ ได้รับรางวัล Top Thailand SME 

Award 2022 “รางวัลธุรกิจ BCG แห่งปี” 
5. เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมารวมกลุ่มที่ศูนย์ แล้วแปรรูปให้เกิดมูลค่าสูงทาง

เศรษฐกิจ โดยอาศัยนวัตกรรมของ AIC ที่กำลังขับเคลื่อนร่วมกัน 
6. เกิดความยั่งยืนของภาคการเกษตร ร่วมกัน  
7. สร้างรายได้ให้ชุมชน 
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำมาใช้ 
ศูย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านบ้านจอมบึง ซึ่งนำเทคโนโลยี HPP เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มะพร้าวน้ำหอม
สดบรรจุขวดและมีอายุยืนนานถึง 90 วันในห้องเย็นที่มีอุณภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส สามารถทำได้ด้วย
นวัตกรรมขั้นสูงที่เรียกว่า HPP “HPP” หรือ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High Pressure 
Processing) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal processing) ซึ่งกำลัง
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารอย่างมาก เนื่องจาก สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็ นสาเหตุ
ของการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์อาหารได้ โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักทั้ง สี กลิ่น 
รสชาติ และเนื้อสัมผัส 

กระบวนการถนอมอาหารแบบ HPP เป็นการนำอาหารไปผ่านความดันสูงขนาด 
100 - 900 ล้านปาส กาล (MPa) ความดันสูงนี้จะถูกส่งผ่านตัวกลางซึ่งส่วนใหญ่ก็คือน้ำ เพ่ือหยุดการทำงาน
ของเซลล์ที่มีชีวิต อุณหภูมิของอาหารจะสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียสทุก ๆ ความดัน 100 เมกะปาสกาลที่เพ่ิมขึ้น 
อาหารที่นำมาผ่าน กระบวนการนี้จะอยู่ในสภาพของแข็งหรือของเหลว หรือจะถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือไม่ก็ได้ 
ทั้งนี้ แรงดันจะมา จากทุกทิศทางเท่า ๆ กัน ดังนั้น ในกรณีที่อาหารเป็นของแข็งและบรรจุในหีบห่อแบบ
สูญญากาศ อาหารยังคง อยู่ในสภาพเดิม ไม่สูญเสียรูปทรงไป อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการอาจต่ำกว่า 0 องศา
เซลเซียสหรือสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส นั่นหมายความว่ากระบวนการนี้สามารถทำได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยทั้ง
กระบวนการอาจใช้เวลา เพียงไม่ก่ีวินาที หรืออาจจะยาวนานมากกว่า 20 นาที 



 

Business Model โครงการสร้างมูลค่าและคุณค่ามะพร้าวน้ำหอมไทยสู ่ตลาด
สากล 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  1.5.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุร ี
   จังหวัดชลบุรีได้คัดเลือก ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีนายมนตรี เรืองศรี ประธานศูนย์ฯ เป็นพื้นที่นำร่อง โดยเทคโนโลยีเด่นของ
ศูนย์เครือข่าย คือการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมภายในศูนย์ ได้แก่ การปลูกข้าว 
จำนวน 12 ไร่ เพื่อบริโภคในครัวเรือนจำนวนหนึ่งและที่เหลือจำหน่าย รวมทั้งการปลูกไม้ผล ได้แก่ ส้มโอ 
จำนวน 5 ไร่ กล้วยน้ำว้า จำนวน 1 ไร่ พืชผัก จำนวน 1 ไร่ นอกจากนี้ยังเลี้ยงปลาในบ่อ จำนวน 3 ไร่ อีกทั้ง
ไก่ไข่ จำนวน 30 ตัว พร้อมทั้งปลูกป่า (ไม้ยืนต้น) จำนวน 5 ไร่ 

   แนวทางในการคัดเลือกจุดดำเนินการ 
   การคัดเลือกจุดดำเนินการ เกิดจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

เกษตรกรเจ้าของศูนย์ ดังนี้ 
   1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู ้ของศูนย์ AIC เรื ่อง “การพัฒนา

ผู้ประกอบการเกษตรฐานนวัตกรรม” 
   2. มีความต้องการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีจึงสมัครเข้าร่วมโครงการ

นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า 
   3. ดร.สลิล ชั้นโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม 

จังหวัดชลบุรี (AIC) เป็นคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า 
   ขั้นตอนการคัดเลือกองค์ความรู้  และการประสานองค์ความรู้จาก AIC 
   1. สำรวจองค์ความรู้ที่มีจากศูนย์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร AIC 
   2. สำรวจความต้องการของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ พบว่าเกษตรกรมีความ

ต้องการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของระบบน้ำอัจฉริยะ 
   3. ประชุมเพ่ือสำรวจพื ้นที ่ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ

เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร AIC 
 
   องค์ความรู้ที่มีจากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร AIC  



 

   1. ทุ่นวัดคุณภาพน้ำทะเลสำหรับการเพาะเลี้ยงหอย 
   2. ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเปลือกสับปะรด 
   3. ระบบปลูกพืชไร้ดินกี่งอัตโนมัติภายใต้สภาวะแสงเทียม การควบคุมธาตุ

อาหาร และการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
   4. ระบบเพาะเลี้ยง และแปรรูปแมงกะพรุนหนัง 
   5. ระบบโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะแบบใช้น้ำบำบัดแล้ว 
   กระบวนการดำนินงาน 
   1. คัดเลือกพ้ืนที่นำร่อง 
   2. การเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านการอบรม 
    - อบรมเกษตรกรผู้นำ เรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรฐาน

นวัตกรรม” 
    - การจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประกอบการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย 

ครั้งที่ 2 และเผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ 
   3. การเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านโครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า 

กิจกรรม เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ AIC และสำนักงานเกษตรอำเภอ 

   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
   1. ผลจากการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี 
   - สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เรียนรู้

เกษตรทฤษฎใีหม่ (ศูนย์ ศพก.ประมง) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้คัดเลือกศูนย์เกษตรทฤษฎี

ใหม่เป็นสถานที่ไว้ศึกษา ดูงาน เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 
   - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็น

คณะกรรมการโครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า และถ่ายทอดองค์ความรู้เร่อง ระบบน้ำ 
   - ผู้อำนวยการศูนย์ AIC ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมเกษตร

สร้างมูลค่า และถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การทำน้ำให้บริสุทธิ์” (การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้
เหมาะสมต่อการทำเกษตร) และ “ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม” 

   2. ผลจาการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับ AIC 
   - เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านนวัตกรรมการเกษตรมากข้ึน 

และได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้ถ่ายทอด 
   - มีเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีการบูรณาการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกลุ่ม หรือกิจกรรมด้าน

การเกษตรของตนเอง และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้มากขึ้น 
   - ศูนย์เครือข่าย ศพก. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ 

เกิดการขยายผลไปสู่เกษตรกรคนอ่ืนๆ 
   การขยายผล 
   1. นำองค์ความรู้ที่ได้จำนวน 14 เรื่อง จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่

สนใจ จำนวน 2,000 เล่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 



 

   2. นำความรู้เรื่อง การทำน้ำให้บริสุทธิ์(การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ
น้ำให้เหมาะสมต่อการทำเกษตร) เป็นวีดีทัศน์ความรู้ในการประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  

 
   ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินจัดอบรมได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเป็นการอบรม
เกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ และจัดทำวีดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกร 

  1.5.4 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
   พื้นที่ดำเนินงาน 
   ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อำเภอเชียง

ยืน บ้ำนเหล่าศรีเชียงเหนือ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีนานภาคิน บำรุงสุข เป็น
ประธาน ศพก.  

   การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงาน 
   วิเคราะห์พื้นที่ ปัญหา นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ปัญหาคือการรดน้ำผัก 
   การดำเนินงาน 
   จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเชียงยืน 
วิทยากร : ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม 
วิทยากร : นำยภาคิน บำรุงสุข ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเชียงยืน 
เทคโนโลยีของ ศพก. 
การใช้มือถือร่วมกับเทคโนโลยี iOT ควบคุมการทำงานในการจัดการฟาร์ม

อัจฉริยะ โดยมีอุปกรณ์ที่ ใช้ได้แก่ Soil analyzer เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื ้นในดิน โรงเรือน โซล่าเซลล์ 
Internet ตู้ควบคุมระบบ ปั๊มน้ำ ถังน้ำ ท่อ สริงเกอร์ โซลินอยด์วาล์ว Smart Phone Application 

ผลที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
1. ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2. ลดค่าใช้จ่าย โดยการใช้พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) 
3. เครื่องพยากรณ์ ช่วยให้รู้ค่าต่างๆ ในดินก่อนที่จะปลูกพืช 
การขยายผลสู่เครือข่ายอ่ืนๆ 
1. เครือข่าย ศพก. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
2. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ได้แก่ ประธาน 

ศพก. คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 อำเภอ ณ ศพก.อำเภอเชียงยืน 
  1.5.5 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
   การคัดเลือกพื้นที่ มีการวิเคราะห์พื้นที่ คน สินค้า ดังนี้ 
   การคัดเลือกพื้นที่ จังหวัดสงขลามี ศพก.หลัก ทั้งหมด 16 ศูนย์ ได้แก่ 

ยางพารา จำนวน 7 ศูนย์ ข้าว จำนวน 5 ศูนย์ เกษตรผสมผสาน จำนวน 3 ศูนย์ และไม้ผล จำวนวน 1 ศูนย์ 
ผลของการคัดเลือก คือ ศพก.อำเภอนาหม่อม ซึ่งมีนายประพันธ์ แซ่เตี้ยว เป็นประธาน ศพก. โดยมีฐานเรียนรู้



 

ภายใน ศพก. ได้แก่ การปลูกผักยกแคร่ การเลี้ยงไก่ การผลิตน้ำหมักสูตรไล่แมลง การเลี้ยงปลา การจัดการ
ระบบน้ำ การเลี้ยงผึ้งและชันโรง และการปลูกพืชแบบผสมผสาน  

   ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   1. ร่วมประชุม ขับเคลื่อนและขยายผล AIC สู่ ศพก. จ.สงขลา ณ สำนักงาน

เกษตรจังหวัด 
   2. ประสานงาน เจ้าหน้าที่ขอความรู ้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เกี่ยวกับ AIC Catalog 
3. วางแผนดำเนินงาน คัดเลือกวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบ เพื่อขยายผลสู่

อำเภอ (ศพก.เป้าหมาย)  
4. ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องเช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศวพ. เพ่ือร่วมกำหนดวันดำเนินการ 
5. Focus Group 1 เม ื ่อทราบ Innovation Catalog ได ้แนวทางการ

ขับเคลื่อนงาน คือ จะต้องมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อค้นหาปัญหา เป้าหมายการพัฒนา ศพก. สู่ AIC ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ และแนวทางการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป  

6. Focus Group 2 ใช้การวิเคราะห์ 5W2H หาความต้องการพัฒนา สรุป
ประเด็นได้ คือ การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย เพื่อการผลิตพืช และอาชีพเสริมในสวนยางพารา (เลี้ยงผึ้งและ
ชันโรง) ซึ่งทำทันที คือ การวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์ และการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
คุณภาพ 

การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group 1) 
    เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอ Innovation Catalog ได้

แนวทางการขับเคลื่อนงานคือ จะต้องมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อค้นพบปัญหา เป้าหมายการพัฒนา ศพก. สู่ AIC ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ และแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป 

   การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group 2) 
   ทราบความต้องการพัฒนานำไปสู่การยกระดับให้ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การจัดการ ดิน น้ำ และปุ๋ย เพื่อการผลิตพืช และอาชีพเสริมในสวนยางพารา 
(การเลี้ยงผึ้งและชันโรง) กิจกรรมที่ดำเนินการทันที คือ การจัดการดินและปุ๋ย โดยการวิเคราะห์ธาตุอาหารของ
ปุ๋ยอินทรีย์ และการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
  1.5.6 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
   ข้อมูลทั่วไปของ ศพก. ต้นแบบ 
   เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู ้ นายสายชล  จันทร์ว ิไร  ที ่อยู่

บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กิจกรรม เทคโนโลยีการลดต้นทุนการ
ผลิตมะม่วงโชคอนันต์ การทำมะม่วงโชคอนันต์นอกฤดู และการเก็บเก่ียวที่มีคุณภาพ 

   แนวคิด/แนวทางในการคัดเลือกจุดดำเนินการนำร่องโครงการ 
   1. ความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบ 
   - เป็นเจ้าของ ศพก. (ศูนย์หลัก)  



 

   - เป็นประธาน ศพก. ระดับจังหวัด 
   - เป็นประธานแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ 

2. ความต้องการพัฒนา 
   เกษตรกรต้นแบบมีความต้องการพัฒนาด้านระบบน้ำ เนื่องจากในพื้นที่

ประสบปัญหาด้านน้ำ ไม่มีระบบน้ำ อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ (น้ำฝน) 
3. ความเหมาะสมของ ศพก. 

   มีพ้ืนที่กว้าง มีจุดเรียนรู้หลายจุด และสามารถเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่ได้ 
   กระบวนการดำเนินงาน 
   1. วางแผนการดำเนินงาน 
   - คัดเลือกสถานที่ โดยคณะกรรมการ AIC จังหวัด  
   - สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน 
   - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนด้านงบประมาณใน

การจัดอบรม 
   - มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนับสนุนด้านการจัดทำระบบน้ำ และเป็น

วิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ 
   - เกษตรกรเจ้าของศูนย์ มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ ระบบสูบน้ำด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ (งบโครงการยกระดับแปลงใหญ่) 
   - พ้ืนที่ดำเนินการ 9 ไร่ 
   2. วิเคราะห์พื้นที่ในการจัดทำระบบน้ำอัจฉริยะต้นแบบ 
   - พ้ืนที่เพาะปลูกมะม่วงโชคอนันต์มีขนาดใหญ่ 
   - ความสูงของต้นมะม่วง 2-2.5 เมตร 
   - ไม่มีกระแสไฟฟ้า 
   - สามารถควบคุมการให้น้ำได้ เพ่ือควบคุมการออกช่อดอก ออกผล 
   3. สร้างระบบน้ำอัจฉริยะ (ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

     - Software ที่ใช้ (NodeMCU, Netpie, Heroku+Github, IFTTT) 
    - สถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อม จำนวน 2 สถานี ทำหน้าที่ เก็บค่าอุณหภูมิ

ในอากาศ ทุกๆ 10 วินาที เก็บค่าความชื้นในอากาศ ทุกๆ 10 วินาที เก็บค่าความชื้นในดิน 2 จุด นำมา
ประมวลผลข้อมูล ทุกๆ 10 วินาที ส่งค่าอุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน กลับไปยัง
สถานีศูนย์กลาง และรวบรวมข้อมูล ทุกๆ 10 วินาที 

   - สถานีศูนย์กลาง และรวบรวมข้อมูล มีหน้าที่  รับค่าอุณหภูมิในอากาศ 
ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ทุกๆ 10 วินาที ส่งค่าอุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน 
เก็บเข้า Google Drive เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การเพาะปลูกต่อไป ทุกๆ 10 นาที โดยค่าที่เก็บจะเป็นค่าเฉลี่ย 
10 ครั้ง สั่งงานให้ระบบให้น้ำแบบกำหนดเอง หรือสั่งงานอื่นๆ สั่งงานวาล์วน้ำให้ทำงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
(เม่ือความชื้นในอากาศและในดินจากสถานี และตรวจวัดสภาพอากาศที่ 1 และ 2 ต่ำกว่ากำหนด)  

   - ผู้ใช้งาน สั่งงานผ่านระบบ Line 
   4. ถ่ายทอดความรู้ 
   - ระบบน้ำอัจฉริยะภายใต้การขับเคลื ่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม (AIC) 
   - เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองต่าง ตำบล

น้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 20 ราย 



 

   - ดำเนินการวันที่ 7 กันยายน 2564 
   - วิทยากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   - ผ่านระบบ Zoom 
   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 
   1. ผลจากการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี มีการวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกัน 

ได้รับความร่วมมือ และข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี 
2. ผลจากการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับ AIC เกษตรกรมีความสนใจที่จะนำ

เทคโนโลยีไปใช้ในพื้นที่จริง เนื่องจากได้ลองใช้กับอุปกรณ์ตัวอย่างแล้ว เห็นว่าสามารถอำนวยความสะดวกใน
การทำการเกษตรได้เป็นอย่างด ี

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เนื่องจากสถานการณ์โควิด และ
พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ทำให้การติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะดำเนินการได้ล่าช้า 

 
2. การอภิปรายคณะ                        
 2.1 แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) ปี 2565 
ผู้ร่วมอภิปราย  1. นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร  

2. นายถนัด เกิดงาม  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3. นายจิรวิทย์  เฮงหิรัญญวงษ์  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรม

ยั่งยืน 
    

นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 ความเป็นมา  
  เริ่มตั้ง ศพก. ปี 2557 มีงบประมาณ 13,935,600 บาท (ศูนย์ละ 15,800 บาท) 
   กิจกรรม ได้แก่  
   1. การปรับปรุงศูนย์ 882 ศูนย์ (ศูนย์ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 4,410,000 
บาท) 
   2. ทัศนศึกษาของเกษตรกร จำนวน 882 คน เป็นเงิน 705,600 บาท 

   3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรศูนย์ละ 200 คน เป็นเงิน 8 ,820,000 
บาท 

  ปี 2558 พัฒนา ศพก. (Show Room) มีงบประมาณ 34,191,000 บาท (ศูนย์ละ 38,000 บาท) 
   กิจกรรม ได้แก่  
   1. พัฒนาศูนย์ฯ 882 ศูนย์ (ศูนย์ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 4,410,000 บาท) 
   2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรศูนย์ละ 50 คน เป็นเงิน 13,230,000 บาท 

   3. จัดงาน Field day 882อำเภอ อำเภอละ 300 ราย เป็นเงิน 15,876,000 บาท 

   4.  ติดตามงาน (ส่วนกลาง เขต จังหวัด) เป็นเงิน 675,000 บาท 
 

  ปี 2559 ขับเคลื่อน ศพก. มีงบประมาณ 17,640,000 บาท (ศูนย์ละ 20,000 บาท) 
   กิจกรรม ได้แก่  



 

   1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ 882 ศูนย์ (ศูนย์ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
4,410,000 บาท) 
   2. อบรมเกษตรกร ศูนย์ละ 50 คน เป็นเงิน 4,410,000 บาท 

   3. จัดงาน Field day 882 อำเภอ อำเภอละ 100 ราย เป็นเงิน 8,850,000 บาท 

  ปี 2560 ดำเนินการต่อเนื่อง  มีงบประมาณ 233,870,800  บาท 

   กิจกรรม ได้แก่  
   1. พัฒนาศักยภาพ การให้บริการ และบริหารงานเพื่อขับเคลื่อน ศพก. เป็นเงิน 
131,808,800 บาท 

   2. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์ละ 50 คนเป็นเงิน 17,640,000 บาท 

   3. พัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นเงิน 82,214,800 บาท 

   4. ติดตาม ประเมินผล รายงาน เป็นเงิน 2,207,200 บาท  
  ปี 2561 สร้างเครือข่าย มีงบประมาณ 250,709,500 บาท 

   กิจกรรม ได้แก่ 

   1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. (4,410,000 บาท) 
   2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงาน (13,936,800 บาท) 
   3. สนับสนุนการให้บริการ ศพก. (20,991,600 บาท) 
   4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (15,876,000 บาท) 
   5. ติดตามและรายงานผล (306,400 บาท) 
   6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (61,999,800 บาท) 
  ปี 2562 เครือข่ายเข้มแข็ง มีงบประมาณ 282,265,700 บาท 

   กิจกรรม ได้แก่ 

   1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (15,876,000 บาท) 
   2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงาน (18,575,550 บาท) 
   3. สนับสนุนการให้บริการ ศพก. และเครือข่าย(17,640,600 บาท) 
   4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (19,404,000 บาท) 
   5. ติดตามและรายงานผล (1,172,470 บาท) 
   6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (65,000,000 บาท) 
  ปี 2563 เครือข่ายเข้มแข็งและยั่งยืน มีงบประมาณ 239,562,400 บาท 

   กิจกรรม ได้แก่ 

   1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (15,876,000 บาท) 
   2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงาน (43,223,160 บาท) 
   3. สนับสนุนการให้บริการ ศพก. และเครือข่าย (27,342,000  บาท) 
   4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (20,499,600 บาท) 
   5. ติดตามและรายงานผล (4,734,455 บาท) 
   6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (120,215,785 บาท)   
   7. ผลิตสื่อทางการเกษตร (7,671,400 บาท) 
  ปี 2564 เครือข่ายเข้มแข็งและยั่งยืน มีงบประมาณ 193,547,900 บาท 

   กิจกรรม ได้แก่ 

   1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (17,640,000 บาท) 
   2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงาน (14,296,624บาท) 



 

   3. สนับสนุนการให้บริการ ศพก. และเครือข่าย (23,914,000 บาท) 
   4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (19,404,000 บาท) 
   5. ติดตามและรายงานผล (2,025,286 บาท) 
   6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (53,332,490บาท) 
  ปี 2564 เครือข่ายเข้มแข็งและยั่งยืน มีงบประมาณ 151,298,600 บาท 

   กิจกรรม ได้แก่ 

   1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (13,406,400 บาท) 
   2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงาน (7,609,700 บาท) 
   3. สนับสนุนการให้บริการ ศพก. และเครือข่าย (8,088,000 บาท) 
   4. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ (17,640,000 บาท) 
   5. ติดตามและรายงานผล (1,930,900 บาท) 
   6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (39,825,000 บาท) 
 

 วิสัยทัศน์ และ Motto ศพก. 
  วิสัยทัศน์ ศพก. เป็นของชุมชน ที ่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร  และ
ให้บริการด้านการเกษตร เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน 

  Motto “เครือข่าย เข้มแข็ง และยั่งยืน” 
 สถานการณ์ปัจจุบัน  
  ศพก. (หลัก) จำนวน 882 ศูนย์ 
  1. ข้าว   จำนวน 427 ศูนย์ (48.4 %) 
  2. มันสำปะหลัง  จำนวน 54 ศูนย์ (6.1 %) 
  3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ศูนย์ (0.9 %) 
  4. พืชไร่อื่นๆ เช่น สับปะรด ถั่วเขียว จำนวน 15 ศูนย์ (1.7 %) 
  5. ยางพารา  จำนวน 41 ศูนย์ (4.7 %) 
  6. ปาล์มน้ำมัน  จำนวน 45 ศูนย์ (5.1 %) 
  7. อ้อยโรงงาน  จำนวน 11 ศูนย์ (1.3 %) 
  8. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ เช่น ส้มโอ ฝรั่ง มะพร้าว ชา และกาแฟ จำนวน 48 ศูนย์ (5.4 %) 
  9. ทุเรียน  จำนวน 22 ศูนย์ (2.5 %) 
  10. ลำไย  จำนวน 20 ศูนย์ (2.3 %) 
  11. เงาะ   จำนวน 3 ศูนย์ (0.3 %) 
  12. มะม่วง  จำนวน 11 ศูนย์ (1.3 %) 
  13. มังคุด  จำนวน 24 ศูนย์ (2.7 %) 
  14. ไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน 3 ศูนย์ (0.3 %) 
  15. พืชผัก  จำนวน 32 ศูนย์ (3.6 %) 
  16. ไร่นาสวนผสม/ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน จำนวน 111 ศูนย์ (12.6 %) 
  17. กจิกรรมเกษตรอ่ืนๆ เช่น เลี้ยงปลานิล และเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จำนวน 7    ศูนย์ (0.8 %) 
  ศพก. (เครือข่าย) จำนวน 13,070 ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564) 
  1.  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน 1,220 ศูนย์ (9.3 %) 
  2.  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน 721 ศูนย์ (5.5 %) 
  3.  ด้านการจัดการดิน   จำนวน 283 ศูนย์ (2.2 %) 
  4.  ด้านประมง    จำนวน 639 ศูนย์ (4.9 %) 



 

  5.  ด้านปศุสัตว์    จำนวน 639 ศูนย์ (4.9 %) 
  6. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 1,230 ศูนย์ (9.4 %) 
  7. ด้านพืชไร่    จำนวน 370 ศูนย์ (2.8 %) 
  8. ด้านไม้ผล    จำนวน 828 ศูนย์ (6.3 %) 
  9. ดา้นไม้ยืนต้น    จำนวน 371 ศูนย์ (2.8 %) 
  10. ด้านแมลงเศรษฐกิจ   จำนวน 94 ศูนย์ (0.7 %) 
  11. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน   จำนวน 152 ศูนย์ (1.2 %) 
  12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน จำนวน 4,527 ศูนย์ (34.6 %) 
  13. ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร จำนวน 121 ศูนย์ (1 %) 
  14. ด้านเศรษฐกิจเกษตร   จำนวน 58 ศูนย์ (0.4 %) 
  15. ด้านสหกรณ ์    จำนวน 115 ศูนย์ (0.9 %) 
  16. ด้านบัญชี    จำนวน 36 ศูนย์ (0.3 %) 
  17. ด้านชลประทาน/การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า จำนวน 27 ศูนย์ (0.2 %) 
  18. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จำนวน 143 ศูนย์ (1.1 %) 
  19. ด้านพืชผัก    จำนวน 649 ศูนย์ (5 %) 
  20. ด้านหม่อนไหม   จำนวน 59 ศูนย์ (0.5 %) 
  21. ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร จำนวน 668 ศูนย์ (5.1 %) 
  22. ด้านไม้ดอกไม้ประดับ   จำนวน 26 ศูนย์ (0.2 %) 
  23. อ่ืนๆ    จำนวน 94 ศูนย์ (0.7 %) 
 เป้าหมาย ศพก. ปี 2565 
  เป้าหมายหลัก พัฒนา ศพก. 882 ศูนย์ 
  1. ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  2. ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพ และความพร้อม 
  1. นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ 
  2. ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 แนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2565 

  1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 

  1.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. จำนวน 882 ศูนย์ (งบประมาณ 3,800 บาท/
ศูนย)์  

  แนวทางพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 

    1.1.1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     1) แผนปฏิบัติการบูรณาการฯ ระดับจังหวัด ปี 2565 

     2) แผนปฏิบัติการบูรณาการฯ ศพก. (แผน ราย ศพก.) ปี 2565 

     3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ศูนย์เครือข่าย ปี 2565 

    1.1.2 กำหนดหลักสูตร 

     1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน, Zoning, การเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น 

     2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่, 
เกษตรผสมผสาน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน 



 

     3) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า, องค์กรเกษตรกร, 
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
    1.1.3 ฐานเรียนรู้  
    1.1.4 แปลงเรียนรู้ 
    1.1.5 พัฒนาพื้นที่บริเวณ ศพก. 
    1.1.6 แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และเครือข่าย 
 

    ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก.หลัก และสินค้าหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.2 การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย จำนวน 2,646 ศูนย์ (งบประมาณ 3,800 บาท/
ศูนย์) อำเภอละ 3 ศูนย์ (ยกเว้น ศจช., ศดปช.) เป็นศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้  

    1.2.1 เป็นศูนย์ที่มีการทำงานเชื่อมโยงกับ ศพก. อย่างต่อเนื่อง และมีการ
บันทึกในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoint.doae.go.th/login) 
    1.2.2 มีศักยภาพสนับสนุนการดำเนินงาน ศพก.  
    1.2.3 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 

    1.2.4 การพิจารณาคัดเลือกเป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และบันทึกใน
รายงานการประชุม 

    1.2.5 กรณีนอกเหนือจากนี้ ขอให้ใช้มติคณะกรรมการ ศพก. และบันทึก
ในรายงานการประชุม 

    ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : รายชื่อศูนย์เครือข่าย ที่พิมพ์จากระบบรายงาน ศพก. เพื่อแจ้ง คทง.ขับเคลื่อนงานด้าน
การเกษตรระดับอำเภอ และ คกก.ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ไม่ควรแสดงเลขบัตรประชาชน
ของประธานศูนย์เครือข่าย 

  2. การพัฒนาเกษตรกร 
   2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (จำนวน 26,460 ราย) 
    2.1.1 งบประมาณ 200 บาท/ราย/ครั้ง (โอนให้งวดที่ 1=400 บาท/ราย
, งวดที่ 2=200 บาท/ราย) 
    2.1.2 เกษตรกร 30 ราย/อำเภอ 
    2.1.3 เป็นเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรเป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ 
    2.1.4 เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามโรงเรียนเกษตรกร 
    2.1.5 อบรม 2 ครั้ง ณ ศพก./ศูนย์เครือข่าย ตามมติคณะกรรมการ ศพก. 
    2.1.6 ดูงาน 1 ครั้ง ณ สถานที่ที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับความต้องการ หรือสอดคล้องกับหลักสูตร 
    2.1.6 บูรณาการหน่วยงาน เชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC สู่เกษตรกร 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
 หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการอบรม
เกษตรกรผู้นำในระบบรายงาน ศพก. 
   2.2 การพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. (จำนวน 8,820 ราย) 
    2.2.1 งบประมาณ 200 บาท/ราย (โอนให้งวดที่ 2) 
    2.2.2 ประธานศูนย์เครือข่าย 10 ราย/อำเภอ  
   มีประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับการเกษตรในพ้ืนที่ 
3) การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ 
4) การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

การเกษตร จากศูนย์ AIC สู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
5) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 หมายเหตุ 1. ข้อมูลศูนย์เครือข่ายรายจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ศพก. หัวข้อ บัญชีศูนย์
เครือข่าย ศพก. ปี 2565  
               2. รูปแบบการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่และในช่วงเวลานั้นๆ ได้ 
  3. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 
   3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
    3.1.1 งบประมาณ 300 บาท/ราย 
    3.1.2 เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 30 ราย/อำเภอ 



 

    3.1.3 อำเภอที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน หรือ อำเภอที่กำหนดชนิดสินค้าหลัก
เดียวกัน สามารถร่วมจัดงานที่เดียวกันได้ 
    3.1.4 วิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรในพื้นที่ วางแผนและดำเนินการ
แบบมีส่วนร่วม 
    3.1.5 สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของชนิดสินค้า 
    3.1.6 ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง 
    3.1.7 สถานที่จัดงาน : ศพก./ศูนย์เครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่/
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่/ศูนย์ AIC/หน่วยงานวิชาการ/ภาคเอกชน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม มี
เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรที่สามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรม และมีจุดเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
เกษตรกรได้ 
    3.1.8 กิจกรรมภายในงาน 
     1) กิจกรรมหลัก : จุดเรียนรู้/สถานีเรียนรู้ต่างๆ ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับเป้าหมายและประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     2) กิจกรรมรอง : นิทรรศการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ หรือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้  
จากหน่วยงานร่วมบูรณาการ ศูนย์ AIC สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ 
     3) กิจกรรมเสริม : การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
    3.1.9 จัดทำสื่อวีดิทัศน์การจัดงาน Field Day ปี 2565 อัพโหลดลง 
Youtube และส่งลิงค์ให้ กวพ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65 
    3.1.10 หลังจัดงาน Field Day ให้จัดส่งแบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร/
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ให้ กวพ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65 
 หมายเหตุ 1. รายละเอียดแนวทาง และแบบจัดเก็บข้อมูล ภาคผนวก 10 – 13  
               2. การจัดงาน Field Day ขอให้แต่ละจังหวัดยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และข้อกำหนดของทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
 
    หลักคิดของการจัดงาน Field Day 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หลักการจัดงาน Field Day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
   4.1 การปรับเปลี่ยนผู้ประสานงาน ศพก. ปี 2565 
    4.1.1 แจ้งเขต/จังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลผู้ประสานงาน ศพก. ปี 2565 
(หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1708 ลงวันที่ 1 พ.ย. 64) 
    4.1.2 กวพ. รวบรวม และปรับปรุงฐานข้อมูลผู ้ประสานงาน ศพก. ปี 
2565 เผยแพร่ในเว็บไซต์ ศพก. 
   4.2 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
    4.2.1 ชี ้แจงแนวทาง : ประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 



 

    4.2.2 วางแผนการดำเนินงาน และการเก็บข้อมูล : จังหวัดส่งแผนให้เขต/
กวพ. ภายในวันที่ 1 มี.ค. 65 
    4.2.3 การส่งข้อมูล  
     1) จังหวัดส่งข้อมูลทุก ศพก. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 
1 ก.ย. 65  
                              2) กรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรได้ครบตารอบ
การผลิต ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 ก.ย. 65 สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวเกินเวลาที่กำหนดได้ โดยให้
เก็บข้อมูลและบันทึกผลดังกล่าวเพ่ิมเติมตามแบบฟอร์มและจัดส่งให้ กวพ. ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 65 
    4.2.4 การสรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. : กวพ. ตรวจสอบ และ
สรุปผลเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 หมายเหตุ 1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน และแบบบันทึกผลการเก็บข้อมูลการประเมินโครงการ 
ศพก. ปี 2565 กวพ. จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป 
                2. การส่งแผนการดำเนินงาน และผลการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้จัดส่งให้ 
กวพ. ทาง E-mail: doaeresearch20@gmail.com 
  5. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
   5.1 การติดตาม 
    5.1.1 ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการดำเนินงานของ ศพก. 
     1) เขต : งบประมาณ 50,000 บาท/เขต     
     2) จังหวัด : งบประมาณ 18,000 บาท/จังหวัด  
    5.1.2 อำเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการนำไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
    5.1.3 กวพ. รวบรวมข้อมูล และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ใน
ภาพรวมของโครงการ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
   5.2 การรายงานการดำเนินงาน 
    5.2 .1  ระบบรายงาน  ศพก .  (https://learningpoint.doae.go.th) 
สามารถดูคู ่มือการบันทึกระบบรายงาน ศพก. ที่ (https://goo.gl/Wsck2Z) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ 
จังหวัด  อำเภอ 
    5.2.2 ระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร (http://e-project.doae.go.th) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ เขต  จังหวัด  อำเภอ 
    5.2.3 ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร 
(https://rbm.doae.go.th) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอ 
    5.2.4 การจัดทำรายงานอื ่นๆ ตามที ่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ เขต  จังหวัด  อำเภอ 
 
นายถนัด เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. โดยเวทีเชื่อมโยง ศพก. 
และแปลงใหญ่ในทุกระดับ 



 

   1.2 ให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงการดำเนินงาน และประสานการ
ทำงานเครือข่าย ด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ โดยมี ศพก. และศูนย์เครือข่าย เป็นฐาน
เรียนรู้ แหล่งองค์ความรู้ และเป็นการบ่มเพาะเกษตรกรที่เข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป 
  2. รูปแบบการจัดประชุม  
   2.1 การประชุมเชื ่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่  4 ระดับ ดังนี้ 
    2.1.1 ระดับประเทศ  จำนวน 1 คณะ 
    2.1.2 ระดับเขต     จำนวน 9 คณะ  
                   1) สสก.ที่ 1, 2 และ 3 มี สสก. ละ 1 คณะ  
                     2) สสก.ที่ 4, 5 และ 6 มี สสก. ละ 2 คณะ 
    2.1.3 ระดับจังหวัด  จำนวน 77 คณะ 
    2.1.4 ระดับอำเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพฯ จำนวน 882 คณะ 
   2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
    2.2.1 ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ ประชุมแบบปกติ 2 ครั้ง/
ออนไลน์ 2 ครั้ง 
    2.2.2 ระดับอำเภอ ประชุมรูปแบบปกติ 
   2.3 ทั ้งนี ้ในการจัดประชุมฯ สามารถปรับเปลี ่ยนรูปแบบการประชุมได้ตาม
สภาวการณ์ของพ้ืนที่ และช่วงเวลานั้นๆ 
  3. กำหนดเวลาการจัดประชุม กำหนดจัดประชุมในแต่ละระดับ ปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1ครั้ง) 
   3.1 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) 
   3.2 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) 
   3.3 ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) 
   3.4 ครั้งที่ 4 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65) 
 
นายจิรวิทย์  เฮงหิรัญญวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มจัดการ
ฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน  
 การส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือพัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน 
   1.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 
   1.3 เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรในชุมชน 
  2. เป้าหมาย 
   2.1 มีแปลงต้นแบบ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 จุด 
   2.2 เกษตรกรดีเด่นมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   2.3 เกษตรกรในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน 
  3. การดำเนินงาน 
   3.1 กำหนดแนวทาง (ต.ค. - พ.ย. 2564) 
    3.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และเงือนไข โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร คัดเลือก ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาจากเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับเขต 
ประจำปี พ.ศ. 2564 



 

    3.1.2 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร 
     1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
      - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาจุดเรียนรู้ และแปลงต้นแบบ  
      - กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร 
     2) ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ 
   3.2 ชี้แจง / งบประมาณ (ธ.ค. 64 - ม.ค. 65) 
    3.2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร จัดประชุมชี้แจงแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระดับเขต จังหวัด อำเภอ 
    3.2.1 สนับสนุนงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่ได้รับคัดเลือก
ให้ดำเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเขตละ 1 จุด (งบประมาณจุดละ 20,000 บาท) 
   3.3 ขับเคลื่อน / ติดตาม (ม.ค. - มิ.ย. 65) 
    3.3.1 พัฒนาแปลงต้นแบบ โดยส่วนภูมิภาค (สสก. กษจ. และ กษอ.) 
     3.1.1 กษจ. ร่วมกับ กษอ. พัฒนาจุดเรียนรู้และแปลงต้นแบบ 
     3.1.2 กษจ. ร่วมกับ สสก. และ กษอ. จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ของ
เกษตรกร 
    3.3.2 ติดตามการดำเนินงาน โดย ส่วนกลาง ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการ
พัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ร่วมกับ สสก. กษจ. 
และกษอ. 
   3.4 สรุปผล / ถอดบทเรียน (ก.ค. - ก.ย. 65)  
    3.4.1 สรุปผลการดำเนินงาน โดยส่วนภูมิดภาค (กษจ. และ กษอ.) 
     1) จัดทำวีดีทัศน์สรุปผลกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
     2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
    3.4.2 ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ โดยส่วนกลาง 
     1) ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
     2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) รายงานผลการดำเนินงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก



 
 

ภาพกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 

ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดสัมมนาฯ 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 อภิปรายคณะ “แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

(ศพก.) ปี 2565”  โดย กองวิจัยและพฒันางานสง่เสริมการเกษตร  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร บรรยาย “การบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการ ศพก. ปี 2565”   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ บรรยาย “การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)     
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตร บรรยาย “สรุปผลการ
ประเมินโครงการ ศพก. ปี 2563” และ “สรุปผลการสำรวจสถานการณ์การเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสนิค้าเกษตร และศนูย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)” 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 นายศุภเนตร พิศาลกุล นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 นายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 
บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 นางสาววารุณี เครือทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 นางสาวชญาภา นวลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด

สงขลา บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง

การเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 13 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 19 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อคณะผู้จัดทำรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ที่ปรึกษา 

นางปาลลิน พวงมี   ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

เรียบเรียงและจัดทำโดย 

นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

นางวิจิตรา เชาวะเจริญ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

นางมนพิภา ชัยปรีชา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

นายจิตตพล  บุษบรรณ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


