
 

องค์ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงาน ศพก.อ.บางสะพานน้อย 

1. เร่ือง การขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงาน ศพก. อ.บางสะพานน้อย  

2. ชื่อประธาน นายถนอม  หอมชื่น  
วันเดือนปีเกิด  2497 
หมายเลขบัตรประชาชน  5770500008129 
ที่อยู่ 33/1  หมู่ 6 ต.ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท์ 089-5508878 

3. ความเป็นมาของ ศพก.  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

การเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาของชุมชน และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นจากการ
เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพ ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตลอดฤดูการผลิต 
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้าน
การเกษตรต่างๆ อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับ
เกษตรกรด้วยกันเอง 

4. องค์ประกอบของศพก.  
4.1 เกษตรกรต้นแบบ  
นายสุวชล  ครองทรัพย์ 

แนวทางการพัฒนา ศพก.ต าบลทรายทอง (ปาล์มน้ ามัน) 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งเกษตรกร
ทั่วไปในพื้นที่จะได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ตัน/ไร่/ปี 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ 
  การจัดการสวนดี มีผลผลิตเพ่ิม 

หลักสูตรการเรียนรู้ 
1. สภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
3. การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 
4. การใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ ามัน 
5. การเก็บเก่ียวและขนย้าย 
ฐานเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ 1 สภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ฐานเรียนรู้ 2 การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
ฐานเรียนรู้ 3 การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 
ฐานเรียนรู้ 4 การใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ ามัน 
ฐานเรียนรู้ 5 การเก็บเก่ียวและขนย้าย 
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หลักคิดในการประกอบอาชีพ 
   “การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

5.วิธีการด าเนินงาน  
5.1 จัดท าแนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

แนวทางการท างาน 
1. ศพก. เป็นของชุมชน  
2. บริหารจัดการโดยเกษตรกรต้นแบบและชุมชนร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่

หน่วยงานต่างๆ 
3. เป็นกลไกส่งเสริมการเกษตร บูรณาการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร 
4. มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
5. เกษตรกรเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการถ่ายทอด 
6. เน้นการเรียนรู้จากของจริง 
7. ปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้ 
บทบาทหน้าที่ของ ศพก. 
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร 
3. ศูนย์กลางในการพบปะของเกษตรกรและ หน่วยงานในชุมชน 
กระบวนการด าเนินงาน 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. พัฒนาศักยภาพ 

- จัดท าแนวทาง/กิจกรรม/เป้าหมาย 
- จัดตั้งคณะกรรมการ 
- ก าหนดแผน ศพก. 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

3. การให้บริการด้านการเกษตร 
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ เช่น สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 

ราคาผลผลิต ฯลฯ 
5. การแก้ปัญหาเกษตรกร เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร พูดคุย หารือ 

   - สร้างเครือขายเกษตรกรผู้น า 
   - จัดตั้ง ศพก.เครือข่ายเพิ่มขึ้น 
   - ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชน/ผ่านช่องทางผู้เข้าร่วมประชุม 

6. การใช้ประโยชน์ 
   - การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร เช่น เข้าฐานเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้รับการช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาด้านเกษตร ฯลฯ 
- การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น พ้ืนที่ด าเนินการส่งเสริมด้านการเกษตรใน

พื้นที่ จุดให้บริการทางวิชาการ ข่าวสารด้านการเกษตร 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
1. ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
2. บูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ 

 
5.2 จัดตั้งคณะทางาน ศพก. การบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้อง  

คณะกรรมการฯ 
1. นายถนอม  หอมชื่น   ประธาน 

2. นายแนม    แสงทอง  รองประธาน 

3. นางฟองจันทร์ ปานคลาย  เลขานุการ 

4. นายเทียนไชย เก่งตรง   ประชาสัมพันธ์ 

5. นางปริษา แก้วสิทธิกร  เหรัญญิก 

6. นายธานี  เชื้อทอง   กรรมการ 

7. นายสมพล ลิมประภานุกูลกิจ  กรรมการ 

8. นายจาตุรงค์ ศรีทอง   กรรมการ 

9. นายสมปอง ผ่องศรี   กรรมการ 

เจ้าหน้าที่ 

1. นายวิจิตร  คงสงฆ์   ผู้จัดการแปลง 

2. นางอังคณา หงษ์ษา   ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 

ที่ปรึกษา 

1. นายอานนท์  ลิมประภานุกูลกิจ  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง) 

2. นายทนงศักดิ์ นทีวัฒนา (ประธานกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ ามันอ าเภอบางสะพานน้อย) 
5.3 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. 

- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับจังหวัด/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- SC/ศพก. 
5.4 การให้บริการ/กิจกรรม  

- ศูนย์ ศดปช. 

- ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

- ให้ค าแนะน า/ปรึกษาแก่เกษตรกร 

- ถ่ายทอดความรู้ 

- บริการข้อมูลข่าวสาร 

- บริการด้านการเกษตร 

- บริการแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 
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5.5 สร้างเครือข่าย  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (5 ศูนย์) 
1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทรายทอง (ปาล์มน้ ามัน) 
2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบางสะพาน (มะพร้าวอินทรีย์) 
3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลช้างแรก (สับปะรด) 
4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไชยราช (ทุเรียน) 
5) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปากแพรก (มะพร้าวอินทรีย์) 

 
5.6 การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

- ท าแผ่นพับ 

- ผ่านส่ือมวลชน 

- ผ่านช่องทางการประชุม 

- จัดกิจกรรมด้านเกษตรที่ ศพก. (Field Day) 
 
5.7 การบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่  

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ 
1. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. 
2. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ 
4. ร่วมในการจัดท าฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ 
5. ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ 
 

5.8 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก  
-   มีตัวแทนกลุ่มย่อยรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ น าเข้าสู่การประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการศพก. และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนา ศพก.ต่อไป 
 

5.9 การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาท าวิจัย  
-   สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิชาการ/เอกชนและชุมชน (ประชารัฐ) เพื่อให้เข้ามาร่วมกัน

พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการด าเนินของ ศพก.แบบบูรณาการ 
 

      5.10 การเชื่อมโยงการด าเนินงานและการสนับสนุนของ ศพก. สู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่  

-   การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
-   การพัฒนาฐานเรียนรู้ ศาลาเรียนรู้ 
-   การพัฒนาหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ 
-   การพัฒนาแปลงเรียนรู้ 
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 6. ประโยชน์ของ ศพก. ต่อส่วนรวม  
-   ใช้เวที ศพก. บริหารจัดการ ศพก.เป็นกลไกลหลักใน

การท างานทุกเรื่อง 
-   ประสาน และเชื่อมโยงการท างานกับศูนย์/จุดเรียนรู้

อื่นๆ ในลักษณะการเรียนรู้ 

7. ปัจจัยความส าเร็จ  

- จัดท าแผนปฏิบัติงานของ ศพก. เน้นการก าหนดกิจกรรมของ ศพก. ว่าจะต้องท าอะไร เมื่อไร กับ
ใคร ที่ไหน 

8. การพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน ศพก.  

- คณะกรรมการศพก./ร่วมกับเกษตรอ าเภอ/เจ้าหน้าที่/ผู้เก่ียวข้อง เข้ามาร่วมวิเคราะห์และก าหนด 
แนวทางพัฒนา 

- ใช้พื้นที่ คน สินค้า ข้อมูล Zoning 

- แนวทางพัฒนาระดับอ าเภอ เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นทิศทางในภาพรวมของอ าเภอ 
 
9. ปัญหา/อุปสรรค  
 - ปาล์มน้ ามันต้องการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และต้องการธาตุอาหารในปริมาณมาก เพื่อให้ผลผลิต ท า
ให้ใช้เงินลงทุนสูง ในการจัดการสวนปาล์ม 
 - ต้องส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต 
 - ขาดการศึกษา พัฒนาวิจัยพันธุ์ดีและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 - พื้นที่ร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ปลูกด้วยพันธุ์คุณภาพต่ าและอายุมาก 
 - โครงสร้างการผลิตที่มีเกษตรกรรายย่อยสูงถึง 72% และมีลักษณะการจัดการที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่มี
การประหยัดต่อการผลิตขนาดใหญ่ อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพาะปลูกและขาดเงิน
ลงทุน 
 - รัฐมีทัศนคติในทางลงเก่ียวกับข้อมูลและความคิดเห็นจากภาคเอกชน ขาดความเชื่อมั่นใน             
ศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้งมีนโยบายไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารประเทศ ท าให้ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการลงทุน 
 - ขาดความเป็นเอกภาพในการพัฒนา เนื่องจากขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุม ก ากับ 
ดูแล ส่งผลให้ขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

- ต้องเปิดตลาดน าเข้าตาม WTO และ AFTA ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากข้ึน 
 - ราคามีความผันผวนค่อนข้างมาก ท าให้ตลาดขาดเสถียรภาพ 
 
 
 
 
 



 

องค์ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงาน ศพก.อ.บางสะพานน้อย 

10.  ข้อเสนอแนะ  
- ใช้ ศพก.เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่ม 

- คัดสรร Smart Farmer ต้นแบบ  

 - พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 

 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร และจัดท าแปลงใหญ่ 

 - เพิ่มกิจกรรมที่ 2, 3 ในแปลง ส่งเสริมการปลูกพืช

ผสมผสาน ควบคู่กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการศึกษาดูงาน น าไปสู่มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่าง

ยั่งยืน (RSPO)   

 - บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านความรู้การพัฒนาการเกษตร 

   ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 

 - เกิดการรวมกลุ่มจัดซื้อปัจจัยการผลิต/ขาย (ตลาด)   

- พัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มทางเลือก และมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การเลี้ยงผึ้งในสวน

มะพร้าว , การเลี้ยงปลา , กบ , ไก่ ไข่, การแปรรูปผลผลิตชนิดต่างๆ ฯลฯ  

- ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในแปลง ท าให้เกิดความพอเพียง 

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร 

 - บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 - ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีความทนต่อสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศนั้นๆ 

 

 

 

 
ผู้ถอดองค์ความรู้ : นายวิจิตร คงสงฆ์ ต าแหน่ง : เกษตรอ าเภอบางสะพานน้อย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพานน้อย 

 

 


