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3. ความเป็นมาของ ศพก.   

   รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มี        
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้า
เกษตรของเกษตรกรมีปัญหา  ในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับปัญหาโรคแมลง และพื้นดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิต  ที่ได้มีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับ
ปัญหาการขาดทุน เกิดหน้ีสิน และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน
ที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง เกษตรกรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการใช้ปัจจัยการ
ผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิต รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับ
เกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบ พบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และ เกษตรกรกับเกษตรกร
ด้วยกันเอง 

4. องค์ประกอบของ ศพก. 

 4.1  เกษตรกรต้นแบบ ของ ศพก.อ าเภอทับสะแก  ชื่อ นางกัณตา   คนขยัน 

 4.2  แปลงเรียนรู้   การจัดการสวนมะพร้าว แบบยั่งยืน 

         4.2.1 การปลูกพชืแซมหรือพืชรว่มในสวนมะพร้าว ทั้งไม้เศรษฐกิจ (ไม้กฤษณา), ไมผ้ล ( มังคุด, 

ทุเรียน, กลว้ย) และไม้กินได้ (เหลียง,กระชาย,พริกไทย) เพื่อเสรมิรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการจัด

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ชว่ยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว  เน่ืองจากมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงจึงมีแมลงหลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ รวมทั้งแมลงศัตรูธรรมชาตทิี่จะคอยควบคุมแมลงศัตรพูืช  
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        4.2.2. อนุรักษ์แมลงทีม่ีประโยชน์ดว้ยการไมใ่ช้สารเคมี ทั้งสารควบคุมวัชพืช และสารป้องกัน 

ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ท าให้พื้นทีใ่นภายสวนมะพร้าวไม่มีสารพิษปนเปื้อนหรือตกค้าง  

 4.2.3. ท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพที่ได้จากเศษวัสดุที่เหลือ (เช่น กล้วย มะพร้าว) น าไปใช้

ภายในสวนแทนการใชปุ้๋ยเคม ีและมีการปลูกพืชบ ารุงดิน เช่น พืชตระกูลถ่ัว ปอเทือง ร่วมด้วยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

 4..2..4 คลมุโคนต้นมะพร้าว (คุมหน้าดิน) แทนการเผาท าลาย โดยน าเศษวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ เช่น 

ทางมะพร้าว น าไปคลมุโคนต้นมะพร้าว เพื่อเก็บรักษาความชื้น ธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณข์องดิน อีกทั้ง

ยังเป็นการควบคุมวัชพืชที่ไม่ต้องการใหม้ีปรมิาณน้อยลงอีกด้วย 

 4.2.5 การอนุรักษ์มะพร้าวพันธ์ุพื้นเมือง (พันธ์ุทับสะแก) เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อสภาพ

พื้นที่ มีความทนทานต่อโรคและแมลงมากกว่ามะพร้าวสายพันธ์ุอ่ืน   

 4.3  หลักสูตรการเรียนรู ้ จ านวน  2 หลักสูตร 

1. การลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว 
  2. การจัดท าแปลงสาธิตมะพร้าวอินทรีย์และผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

4.4  ฐานการเรียนรู้ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การคัดเลือกพันธ์ุมะพร้าวพันธ์ุพื้นเมืองการท า
สวนมะพร้าวแบบวนเกษตรและแปลงมะพร้าวอินทรีย์ 

        การคัดเลือกพันธ์ุที่ใช้เป็นต้นพันธ์ุ ควรเลือกลักษณะที่
ดี เช่น ต้นควรมีผลดก เปลือกบางต้นเตี้ย ตกผลเร็ว มีเน้ือมะพร้าวหนา
เปลือกบาง ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง เน้ือหนาเปลือกบาง เป็นต้น ส่วนการ
สังเกตที่พิจารณาลักษณะอ่ืนๆ ของต้นประกอบด้วย ล าต้นปล้องถ่ี ตั้งตรง 
ทางใบสั้น ก้านใหญ่ ทรงพุ่มกลม ให้จั่นมาก ผลสม่ าเสมอทั้งทะลาย ทรง
ผลเป็นก้นแป้น เป็นต้น 

         ภายในสวนมะพร้าวมีการปลูกพืชร่วม  ทั้งไม้ผล ไม้
ใช้สอย พืชผักพื้นบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มระบบนิเวศน์ภายในแปลงมะพร้าว 
ช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื่น  มีรายได้เสริมจากผลผลิตจากพืชพรรณ
ไม้ร่วม  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติ ของศัตรูมะพร้าว 

          แปลงมะพร้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตมะพร้าวที่ไม่
ใช้สารเคมีทางการเกษตร สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมวัชพืช 
สารป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ การผลิตมะพร้าวอินทรีย์นอกจากจะท า
ให้ผลผลิตมะพร้าวมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วย โดย
ระบบการผลิตมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการผลิตมะพร้าวทั่วไป จะแตกต่างกันที่
ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต  
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             ฐานการเรียนรู้ที่ 2.   การดูบ ารุงแลรักษาแปลงมะพร้าวในพื้นที่โดยการท าปุ๋ยไว้ใช้เอง
ปรับปรุงดินด้วย ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ าชีวภาพ 

   การท าปุ๋ยหมัก ส าหรับไวใ้ห้เองภายในสวนมะพร้าวเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดการจัดซ้ือ
ปุ๋ย และมีการปลูกพืชบ ารุงดินเช่น พืชตระกูลถ่ัว ปอเทือง อีกทั้งยังมผีลพลอยได้จากการท าน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น มาใช้เป็นสว่นผสมในการท าปุ๋ยน้ าหมักชวีภาพเพื่อใช้บ ารุงต้นมะพร้าวโดยการฉีดพ่น และราดโคนต้น 

   การปลูกพชืคลุมดินในสวนมะพร้าว มีประโยชน์เช่นกัน คือเป็นการควบคุมวัชพชือ่ืนๆ ที่ไม่
ต้องการหรือลดปริมาณให้น้อยลง อีทั้งยังเป็นการชว่ยรักษาความชื้นในดิน นอกจากน้ันพชืคลุมดินยงัช่วยเพิม่
ธาตุอาหารและช่วยปรับปรุงดินในสวนมะพร้าวโดยเฉพาะเมื่อการปลูกพืชตระกูลถ่ัว ปอเทือง      

 

 
 

 
     
       ฐานการเรียนรู้ที่ 3. การใช้แตนเบียนควบคุมศัตรูมะพร้าว ได้แก่ การใช้แตนเบียนอะซิโคเดส เพื่อ
ควบคุม             แมลงด าหนาม และแตนเบียนบราคอน ควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าว โดยมีศูนย์
จัดการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.)  เป็นผูท้ าการเลี้ยงและสอนการเพาะเลี้ยงให้แก่เกษตรผู้สนใจ เพื่อให้น าความรู้
สามารถเพาะเลี้ยงแตนเบียนได้และน าไปใช้ในการป้องกันแมลงศัตรมูะพร้าวภายในสวนมะพร้าวของตนเอง อย่าง
ต่อเน่ืองและให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมแมลงศัตรพูืชมะพร้าว ร่วมกับวิธีการป้องกันอ่ืนๆ  
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           ฐานการเรียนรู้ที่ 4.  การผลติน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเพิม่มูลค่าของผลผลิตสินค้า
เกษตร โดยมีการรวมกลุม่วิสาหกิจน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น โดยเป็นฐานการสอนการเรียนรู้ของผู้เข้ามาอบรม 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสามารถท าเองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน สามารถท าเองได้ภายในครัวเรือน 
 
 

 
 

 
5. วิธีการด าเนินงาน  

5.1  การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 
  - การก าหนดประเด็น ที่ต้องการวิเคราะห์ เรื่องความพึงพอใจการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตรเพื่อเริม่ต้นฤดูการผลติใหม่ ปี 2560 
  - คณะกรรมการ ศพก. ร่วมกับทมีวิเคราะห ์
   - ด าเนินการวิเคราะห ์ออกแบบประเมินความพึงพอใจ 

  - สรุปผลจาการวิเคราะห ์
5.2 แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

   -  ความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ได้แก่ หลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ พื้นที่บริเวณศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
และจัดท าข้อมูลประจ าศูนย ์
   -  พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
             -  การบริหารจัดการของ ศพก. ควรจัดใหม้ีการการประชมุคณะท างานฯระดับ
อ าเภอ คณะกรรมการ ศพก. และภาคีที่เก่ียวข้อง 
   -  พฒันาเกษตรกรผู้น า (อาสาสมัครเกษตร : อกษ.) ควรมีการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับ
เกษตรกรผู้น าในชมุชน โดยการจัดกระบวนการเรยีนรู้ (อบรมเกษตรกร) อย่างต่อเน่ือง ตลอดฤดูกาลผลิต            
การพฒันาเกษตรกรผู้น า ให้เป็น Smart Farmer 
   -  พฒันาศูนย์เครือข่าย ด าเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรูท้ี่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของ ศพก 
เพื่อให้เป็นแหล่งในการถ่ายทอดความรู ้ 
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     5.3  การจัดตั้งคณะท างาน ศพก. และบทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้อง 
    -  ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศพก. ประกอบด้วย                
เกษตรกรต้นแบบ  ผู้น าชมุชน ผู้น าท้องถ่ิน  ประธานศูนย์เครือข่าย (ศจช.) เกษตรกรสาขาอาชพีต่างๆ               
รวมทั้งสิ้น 15 คน 
             -  บทบาทหน้าที่ของ ผู้เก่ียวข้อง  
             1.. ร่วมจัดท าแนวทางการพฒันาและแผนการด าเนินงานของ ศพก. 

     2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการของ ศพก. 

     3. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

    5.4  แผนการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่สมาชิกและเกษตรกรทัว่ไป 
  ก าหนดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ตรงตามความต้องการของสมาชิก 

 

    5.5  การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศพก.   
          - การประชมุคณะกรรมการ ศพก. อย่างต่อเน่ือง 
         -  ขับเคลื่อนตามแผนและบูรณาการ 
 

    5.6  การให้บริการ/กจิกรรม 
                ศพก. มีการให้บริการ/กจิกรรม ได้แก่ บริการการถ่ายทอดความรู้ บรกิารด้าน
ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านการเกษตร และการบริการการแก้ปัญหา เรื่องร้องเรียนต่างๆ 
       

        5.7  การสร้างเครือข่าย ศพก. 
       ด าเนินการอบรมเกษตรกรผู้น า เพื่อใหม้ีความรู้สามารถเป็นวทิยากรถ่ายทอดแก่เกษตรกร
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วม 
 

        5.8  การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ ศพก.   
        การประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน ศพก. ไดม้ีประชาสมัพันธ์ผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้าน /เกษตรกรผู้น า /อาสาสมัครเกษตร/ แผ่นพับและศูนย์เครือข่าย  

 

     5.9  การบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที ่

   ศพก. มีการบรูณาการกับหน่วยงานในพื้นทีท่ี่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ
ส านักงานตรวจบัญชฯี เพื่อให้ความรู้กับเกษตรต้นแบบ/สมาชิกศพก. ซ่ึงได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
จัดท าฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ 
 

     5.10 การแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ศพก. 
  ศพก. เป็นจุดรับเรื่องราวของปัญหาหรือความต้องการต่างๆ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานของ
ภาครัฐ อาทิเช่น การติดต่อประสานงานกับกรมการข้าว เรื่อง การท าเกษตรอินทรีย์ และการเข้ารว่ม
โครงการข้าวอินทรีย ์ 
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   5.11  การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาท าวจิัย 
  ศพก.อ าเภอทับสะแก ได้เปิดโอกาสให้ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ได้มาพบกับสมาชิก ศพก. แปลงใหญ่มะพร้าว เพื่อชี้แจงโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมมะพร้าว 
       5.12  การเชื่อมโยงการด าเนินงานและการสนับสนุนของ ศพก. สู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ              
แปลงใหญ ่
  - ส่งเสริมสมาชิก ศพก.ให้เข้ารว่มการท าเกษตรแปลงใหญ ่
  - ส่งเสริมใหม้ีการจัดท าแปลงเรียนรู ้
  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมาชิกแปลงใหญ ่
 
6. ประโยชน์ของ ศพก.ต่อส่วนรวม  

   6.1 เกิดเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรในชมุชนกับเกษตรกรต้นแบบ ทีม่ีความส าเรจ็ในอาชีพการเกษตร  

จากฐานเรียนรู้ต่างๆภายในแปลงเรียนรู้ของ ศพก. 

    6.2  เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์              

ที่เกษตรกรในชมุชนและชุมชนใกล้เคียงสามารถมาหาข้อมูลข่าวสารได้ 

6.3 เมื่อเกษตรกร มีปญัหาด้านการเกษตรที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ันๆ ได้ คณะกรรมการ ศพก. 

จะเป็นผู้รวบรวมปญัหาและเรื่องต่างๆที่เกษตรกรต้องการทราบส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
7. ปัจจัยความส าเร็จ  

       7.1 คณะกรรมการ ศพก. จะต้องมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน โดยชุมชน ผู้น าชมุชน ผูน้ าท้องถ่ิน 

ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เช่น น าปญัหาที่เกิดขึ้นมารว่มกันวิเคราะห์ปญัหาและหาแนวทางแก้ไข 

       7.2. หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ที่เก่ียวข้อง จะต้องร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน

ของ ศพก. ทั้งด้านแก้ไขปัญหา การให้บริการ และสนับสนุนให้เกษตรกรต้นแบบได้มีความรู้ในวิชาการใหม่ๆ

เพื่อน าความรูท้ี่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชมุชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดฐานเรียนรู้  

   7.3. ศพก. จะต้องมีแผนปฏิบัติงานและข้อมูลความต้องการสนับสนุน 

 
8.  การพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานของ ศพก. 

      8.1 จัดท าแนวทางการพฒันาของ ศพก. โดยน าแผนพฒันาที่ไดจ้ากการท าเวทีชมุชน มาจดัท าเป็น
แนวทางพัฒนาต าบล 

8.2  ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.อย่างต่อเน่ือง 
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9. ปัญหา/อุปสรรค 
    -  การรับรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ศพก.ของเกษตรกรในชมุชนบางชุมชน ยังมีความไม่เข้าใจ                  
การด าเนินงานของ ศพก.  
 
10.  ข้อเสนอแนะ 
      - เพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์ 
    - สร้างการรับรู้ให้แก่ชมุชน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับ กศน. สมาชิกอบต.                    
อาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานที่อยูใ่นพื้นที่  
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอดองค์ความรู้ : นางศิริกุล  ลิบสิทธิกุล  ต าแหน่ง : เกษตรอ าเภอทับสะแก   
ส านักงานเกษตรอ าเภอทับสะแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


