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นักส่งเสรมิการเกษตรส่วนกลางดีเด่น  
 
ประวัติส่วนตัว 
 ๑ .ชื่อ  นายวุฒิศักดิ์  เพชรมีศรี 
 ๒. เกิดวันที่  ๑๘   เดือน   กันยายน    พ.ศ.   ๒๕๑๑     อายุ   ๔๘  ปี   
 ๓. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต    

     จากสถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 ๕. โทรศัพทท์ี่ท างาน  ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๖๐   โทรศัพท์มือถือ ๐ ๘๗๒๙ ๕๘๒๐๒      

ประวัติการท างาน 
        ๑. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่   ๑๕   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๓๘     
              ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร  ระดับ ๒ สังกดั ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  ๒๓ จังหวัด ปัตตานี 
             ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน  ๒๑ ปี  ๕ เดือน 
         ๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ อัตราเงินเดือน  ๓๑,๗๙๐  บาท 
              กลุ่ม วิชาการส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา    

การประพฤติปฏิบัติตน  
๑. การครองตน  

  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและการงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว ดูแลเอา
ใจใส่พ่อแม่ด้วยดีเสมอมา  พ่ึงพาตนเองและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตทั้ง
ของตนเองและครอบครัว  โดยมีกิจกรรมลดรายจ่ายในครอบครัว  เช่น สอนให้ลูกๆผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ 
ผลิตสบู่และแชมพู ใช้ในครอบครัว มีการปลูกพืชผักในภาชนะที่เหลือใช้ เช่น ถังสี กะละมังแตก ขวดน้ า 
ฯลฯ ไว้บริเวณข้างบ้าน เพ่ือใช้กินในครัวเรือน โดยยึดหลักปลูกในสิ่งที่กินและกินในสิ่งที่ปลูก ผลิตปุ๋ยใช้เอง
จากเศษอาหารเหลือในครัวเรือน เพ่ือจะได้พืชผักที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี อีกท้ังได้น าความรู้ด้าน
การเกษตรปรับใช้สู่ชุมชนเมืองในการจัดกิจกรรมสาธารณะสวนผักคนเมือง เพ่ือให้คนในชุมชนเมืองหันมาใช้
พ้ืนที่ที่มีอย่างจ ากัดมาปลูกพืชผักกินเอง ยึดกฎระเบียบวินัยของสังคม เคารพกฎหมายและปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสัมมาคารวะ มีการวางตัวได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ เสมอต้นเสมอปลาย ท างานมุ่งเน้นอุดมการณ์มากกว่าผลตอบแทน เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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๒. การครองคน 
  เป็นผู้มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี กับ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เชื่อฟังและปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความสมัคร
ใจ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคหรือความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย ก็จะรายงานตามล าดับขั้นการบังคับ
บัญชา รวมทั้งให้ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานทุกระดับทั้งในและนอก
หน่วยงาน รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการด้วยอัธยาศัยอันดี มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สร้างเครือข่ายมวลชน สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันเพราะเชื่อในศักยภาพของ
บุคคล และพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค เข้าใจ เป็นกันเอง สร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน ท างานยึด
หลักธรรมภิบาล โปร่งใส รวดเร็ว ท างานถึงกลุ่มเป้าหมาย  

 

 
  

๓. การครองงาน 
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทันตามก าหนดเวลา และหากพบปัญหาอุปสรรค รีบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราย  พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไข  มีทัศนคติที่ดีกับงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีความคิด
รเิริ่มสร้างสรรคใ์นกิจกรรมใหม่ๆและพัฒนาปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้สมบูรณ์มากข้ึน มีความพากเพียรในการ
ท างานและการประสานงานเพ่ือให้กิจกรรมประสบผลส าเร็จ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นหลัก ใฝ่เรียนรู้ ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆท่ีสามารถน ามาใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี เช่น 
ผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร เครื่องฉีดพ่นอัตโนมัติ ใช้ในการฉีดพ่น
สารละลายจ าพวกน้ า ท าให้ประหยัดราคาในการจัดซื้อ รวมทั้งสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งเครื่องเพาะถั่วงอก
อัตโนมัติ ที่สามารถรดน้ าถั่วงอกได้เอง ท าให้ประหยัดเวลาและแรงงาน และร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน มูลนิธิ ประชาชนท ากิจกรรมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ ในช่วงวันหยุดราชการเสมอมา    

 

แนวคิดในการท างาน  

 “ท าด้วยใจ ไม่ใช่ท าด้วยลมหายใจ “ 
               -  ท าด้วยใจ หมายถึง เป็นคนตั้งใจในการท างานสูง  ภูมิใจที่ได้ท างานในสิ่งที่ตนเองรัก และเป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป  น าจิตใจต่อสู้กับการท างานอย่างไม่ย่อท้อ  ไม่น าปัญหาอุปสรรคมา
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น าความคิด แตจ่ะแก้ปัญหาอย่างมีสติ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ มีเหตุมีผล มีความเห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกัน บนพื้นฐานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมทั้งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตทั้งต่อตนเองและแนะน าแก่บุคคลทั่วไปที่ได้ร่วมงาน   
     -  ไมใ่ช่ท าด้วยลมหายใจ หมายถึง ไมย่อมให้เวลาผ่านไปอย่างไร้คุณค่าอย่างลมหายใจที่เข้าออก
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเอง แต่กลับไม่มีประโยชน์กับคนอ่ืน 

             
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

ผลงานที่ ๑  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 

 พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา รวม 13 อ าเภอ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.9 ล้านไร่  
มีประชากรมากกว่า 600,000 คน ซึ่งในอดีตพ้ืนที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าว อู่น้ าที่ส าคัญ  
และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ต่อมาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างฟุ่มเฟือย ขาดการดูแลรักษา และการบริหารจัดการที่ดี ท าให้สภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ได้แก่ ปัญหา
อุทกภัย และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ส่วนในช่วงฤดูแล้ง เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าจืดเพ่ือการเกษตร รวมถึงการรุก
ล้ าของน้ าเค็มจากทะเลเข้าไปในแม่น้ าปากพนัง เป็นระยะทางไกลกว่า 100 กิโลเมตร เป็นเวลานานหลาย
เดือนซึ่งในแต่ละป ีได้ท าความเสียหายแก่พ้ืนที่การเกษตรอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นในพื้นที่ตอนกลางของ
ลุ่มน้ า ซึ่งเป็นป่าพร ุยังมีปัญหาดินเปรี้ยว และมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถท าการเกษตรได้ ประกอบกับ
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกร จากการท านาข้าวเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งบริเวณสองฝั่งแม่น้ าปากพนัง  
และล าน้ าสาขาจ านวนมาก ท าให้มีปัญหาน้ าเน่าเสียกระทบต่อการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ซึ่ง
ได้รับความเดือดร้อนทุกปี 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด าริให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพ 
และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรในการ
ประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการปรับระบบการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที ่เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น อันจะท าให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ทั้งใน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร และชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร  
๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคเกษตร โดยสนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

วัตถุประสงค์   
  ๑. เพ่ือพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังให้เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของภาคใต้ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการรวมตัวของชุมชน 
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เป้าหมาย  
 พ้ืนที่ด าเนินการในพ้ืนทีเ่ขตลุ่มน้ าปากพนัง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร จ านวน ๕๘๐ ราย  
กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มการผลิต 
 ๑.๑ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ประชุมเจ้าหน้าที่ 
  ๑) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนกลาง  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่๕ 
จังหวัดสงขลา ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่๘ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดสงขลา
นครศรีธรรมราช  พัทลุง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา จังหวัด
สุราษฏรธ์านี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ คน 
ระยะเวลา ๑ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   - จัดท าหลักสูตรการฝึกส าหรับอบรมวิทยากรหลัก 
      -  ก าหนดกรอบแนวทางการฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
(โรงเรียนต่อเนื่อง) จ านวน ๔ หลักสูตร และทางการฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
(จัดตั้งโรงเรียนใหม่) จ านวน ๓ หลักสูตร  
      - ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรเป็นรายต าบลแยกตามชนิดของโรงเรียนเกษตรที่จะด าเนินการ (โรงเรียนต่อเนื่อง และ
จัดตั้งโรงเรียนใหม่) ให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงานของโครงการ 
  ๒) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (กรอบแนวทางการฝึกอบรม พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย) 
เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
     ๑.๒ อบรมวิทยากรหลัก (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอ าเภอ) 
            ๑) ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ร่วมกับส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เพ่ือ
คัดเลือกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมการผลิตข้าว พืชผัก ไม้ผล 
และปาล์มน้ ามัน จังหวัดละ ๓ คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอในพ้ืนที่การด าเนินงาน
โครงการอ าเภอละ ๓ คน ที่มีความรู้ด้านการผลิตข้าว พืชผัก ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน เพ่ือเข้ารับการอบรม
เป็นวิทยากรหลักการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
  ๒) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี ด าเนินการจัดอบรมวิทยากรหลักที่คัดเลือกจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง 
ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนกลาง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ 
จังหวัดสงขลา ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎ์ธานี จ านวน ๖๐คน  ระยะเวลา 
๒ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
      - เรียนรู้ ฝึกทักษะและเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ตามหลักการกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร  
  -  จัดท าหลักสูตรการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ส าหรับ
โรงเรียนต่อเนื่องและโรงเรียนจัดตั้งใหม่ จ านวน ๗ หลักสูตร โรงเรียนเกษตรกร (โรงเรียนต่อเนื่อง) จ านวน 
๔ หลักสูตร โรงเรียนเกษตรกรข้าว จ านวน ๔ ครั้งต่อหลักสูตร โรงเรียนเกษตรกรผัก จ านวน ๓ ครั้งต่อ
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หลักสูตร โรงเรียนเกษตรกรไม้ผล จ านวน ๓ ครั้งต่อหลักสูตร และโรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ ามัน จ านวน ๓ 
ครั้งต่อหลักสูตร  

   - โรงเรียนเกษตรกร (จัดตั้งโรงเรียนใหม่) จ านวน ๓ หลักสูตร โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
จ านวน ๘ ครั้งต่อหลักสูตร โรงเรียนเกษตรกรผัก จ านวน ๕ ครั้งต่อหลักสูตร และโรงเรียนเกษตรกรปาล์ม
น้ ามัน จ านวน ๕ ครั้งต่อหลักสูตร  
     - ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นรายต าบล และจัดท าแผนการปฏิบัติงานการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรหลักร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  ๓) ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (โรงเรียนต่อเนื่อง) 
 ๒.๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ  
ปี ๒๕๕๙ ในภาพรวมให้เกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับต าบลรับทราบในที่ประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือน 
    ๒.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง จัดประชุมวิทยากรหลักที่ได้รับการอบรม (จังหวัด
และอ าเภอ) เพ่ือพิจารณาแผนการปฏิบัติงานการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรหลักรายต าบล การสนับสนุน
ด้านการถ่ายทอดความรู้จากจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม และพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการ  
 ๒.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ตามแผนการปฏิบัติงาน
ของวิทยากรหลัก 
 ๒.๔ ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรโดยวิทยากรหลักระดับอ าเภอ/จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ านวน ๔ หลักสูตร (ข้าว ผัก ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน) 
 ๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับต าบลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอส านักงาน
เกษตรอ าเภอและจังหวัด 
 ๒.๖ ส านักเกษตรจังหวัดประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

๓. อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (จัดตั้งโรงเรียนใหม่) 
 ๓.๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ  
ปี ๒๕๕๙ ในภาพรวมให้เกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับต าบลรับทราบในที่ประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือน 
 ๓.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง จัดประชุมวิทยากรหลักที่ได้รับการอบรม (จังหวัด
และอ าเภอ) เพ่ือพิจารณาแผนการปฏิบัติงานการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรหลักรายต าบล การสนับสนุน 



6 

 

 
ด้านการถ่ายทอดความรู้จากจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมและพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการ  
 ๓.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช เพื่อขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ตามแผนการปฏิบัติงานของวิทยาหลัก 
 ๓.๔ ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรโดยวิทยากรหลักระดับอ าเภอ/จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ านวน ๓ หลักสูตร (ข้าว ผัก และปาล์มน้ ามัน)  
 ๓.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับต าบลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอส านักงาน
เกษตรอ าเภอและจังหวัด 
     ๓.๖ ส านักเกษตรจังหวัดประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตร 
 
ตารางแสดงเป้าหมายการด าเนินงานอบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
                                หน่วย : ราย 

จังหวัด 
อบรมเกษตรกรในโรงเรียน 

 
รวม 

ข้าว พืชผัก ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน 
โรงเรียนต่อเนื่อง (๓๘๐) 
  นครศรีธรรมราช ๑๐๐ ๒๐ ๔๐ - ๑๖๐ 
  สงขลา ๔๐ ๔๐ - ๒๐ ๑๐๐ 
  พัทลุง ๔๐ ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ 
จัดตั้งโรงเรียนใหม่ (๒๐๐) 
  นครศรีธรรมราช ๑๐๐ ๔๐ - ๖๐ ๒๐๐ 
  สงขลา - - - - - 
  พัทลุง - - - - - 

รวม ๒๘๐ ๑๔๐ ๘๐ ๘๐ ๕๘๐ 
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ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๑. กิจกรรมจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรหลัก ด าเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา  

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน ๒๓ ราย ประกอบด้วย 
    ๑) เจ้าหน้าที่จากกองกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 

จ านวน ๒ ราย  
    ๒) เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน ๑ ราย 

     ๓) เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จ านวน ๙ ราย 
    ๔) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จ านวน ๓ ราย 
    ๕) เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จ.สงขลา จ านวน ๘  ราย  
๒.ได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรหลักตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

จ านวน ๔ ชนิดพืช ๔ หลักสูตร ได้แก่ ข้าว พืชผัก ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน 
 
เชิงคุณภาพ 

๑. เปิดการสัมมนาโดย นายสมคิด รักษ์วงศ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จ.สงขลา ชี้แจงโครงการโดยนายประสงค์ พีรติกุล ผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการส่งเสริมการเกษตร แนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ปีงบประมาณ 
๒๔๔๙ โดยนายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ กลุ่มงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร   
และนางสาวมนทิรา ไววานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ 
การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการ 

๒. ผลจากการสัมมนา สรุปได้ดังนี้ 
        ๑) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรหลักตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ข้าว พืชผัก ไม้
ผล และปาล์มน้ ามัน  
     ๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา จัดท าก าหนดการจัดอบรมวิทยากรหลัก  ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. กิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรหลักตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด าเนินการฝึกอบรมวิทยากร
หลักตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒ ๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช   

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน ๖๔  ราย ประกอบด้วย 
     ๑) เจ้าหน้าที่จากกองกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร  

จ านวน ๒ ราย  
     ๒) เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน ๑ ราย 
     ๓) เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา และระดับอ าเภอ  

จ านวน  ๕๓ ราย 
     ๔) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จ านวน ๔ ราย 

          ๕) เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จ.สงขลา จ านวน  ๔ ราย 
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 ๒. ด าเนินการฝึกอบรมวิทยากรหลักตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยการแบ่งกลุ่ม
โรงเรียน  ฝีกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามชนิดพืช วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหา น าเสนอวิธีการ 
เพ่ือที่จะน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง  

 ๓. เป้าหมายการเปิดโรงเรียนเกษตรกร ตามเป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ในแต่ละ
จังหวัด พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ    

เชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรหลัก ด้านวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้พ้ืนฐาน 

การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระบบนิเวศน์ในแปลงพืช การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

2. การฝึกปฏิบัติในแปลงพืชตัวอย่างของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น  ๔ กลุ่มตามชนิดพืช เช่น กลุ่มข้าว ไม้ผล พืชผัก และปาล์มน้ ามัน พร้อม
ทั้งการลงแปลงพืช ศึกษาระบบนิเวศน์ เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์รายกลุ่ม พร้อม
กับการให้ค าแนะน าจากวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม 
  3. จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามเป้าหมายรายต าบล โดยพิจารณา
ชนิดของพืช อายุของพืช ระยะเวลาของการเปิดโรงเรียน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด เป็นผู้รวบรวมและสรุปแผนการถ่ายทอดความรู้   ส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ ๕ จ.สงขลา  
  4. ผลการทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง ในการฝึกอบรมวิทยากรหลัก ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร ผู้ตอบแบบทดสอบท้ังสิ้น ๓๙ ราย จ านวนแบบทดสอบ ๓๐ ข้อ ผลการทดสอบความรู้
ก่อนการฝึกอบรม ต่ าสุด ๒ คะแนน สูงสุด ๒๑ คะแนน ระดับผลคะแนนเกิน ๕๐ % จ านวน ๑๗ ราย คิด
เป็น ๔๓.๕ % ผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ต่ าสุด ๑๑ คะแนน สูงสุด ๒๖ คะแนน ระดับผล
คะแนนเกิน ๕๐ % จ านวน ๑๗ ราย คิดเป็น ๙๗.๔   %   
  5. ผลจากการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ทั้งในด้านความรู้ก่อน
และหลังการฝึกอบรม ประโยชน์ของหัวข้อวิชาต่อการน าไปใช้ และระยะเวลา สถานที่และการอ านวยความ
สะดวก ส่วนข้อเสนอแนะ จะมีในประเด็น ความสะดวกของที่พัก  เนื่องจากใช้สถานที่ราชการในการ
ฝึกอบรม และพักค้าง  
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ผลงานที่ ๒ สวนผักคนเมอืงนครหาดใหญ ่
  เป็นการท างานร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่  โดยมี 
นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เป็นนักวิชาการเกษตรอาสาสมัคร ประจ ากลุ่มเรียนรู้ โดยมีความคิดพ้ืนฐานร่วมกัน
ในด้าน พ้ืนที่การเกษตรในเมือง และคุณภาพพืชผักในท้องตลาดที่ปนเปื้อนสารเคมีตกค้าง พ้ืนที่ต้นแบบของ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มผู้สนใจ และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ การ
ท างานที่ผ่านมา น าระบบการถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้คนเมืองที่สนใจปลูกผัก แตข่าด
ความรู้ ขาดพ้ืนที่เพาะปลูก ขาดรูปแบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที ่ไดเ้ข้ามาเรียนรู้ ตามจุดนัดพบใน
แต่ละรอบเดือน เดือนละ ๒-๓ จุด กระจายรอบๆพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ โดยการประสานงานผู้น าชุมชน และ
ระบบสื่อสารต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วย เรื่องระบบการปลูกพืชในภาชนะเหลือใช้ การปลูก
พืชแนวดิ่ง แนวราบ การขยายพันธุ์พืชจากต้นพันธุ์ในท้องตลาด การผลิตน้ าหมัก ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 
การบ่มดิน การหมักดิน โรคแมลงและการป้องกันก าจัด ฯลฯ  
  การด าเนินงานที่ผ่านมา มีกระบวนการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงตามช่วง
ระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช และความต้องการของกลุ่มเรียนรู้  ในการเรยีนรู้ได้สร้างระบบการพัฒนา
กลุ่มแกนน าที่สนใจและมีเป้าหมายร่วมกัน เป็นจุดเรียนรู้การเกษตรคนเมือง ในรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อให้
เกิดความหลากหลาย และตอบโจทย์คนเมืองให้ได้มากที่สุด เช่น  

  ๑. จุดเรียนรู้สวนปู่สวนย่า ของคุณป้าสมหมาย ตกชูแสง จุดเด่นในด้านการเลี้ยงไส้เดือน 
ผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน และการใช้ไส้เดือนปรับปรุงดิน มีการปลูกพืชสวนผสมร่วมกับพืชผักทั้ง
ในล่ม กลางแจ้ง ขึ้นค้าง มีการปลูกผักในภาชนะและพ้ืนดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ และใช้ปุ๋ยไส้เดือน
ในการบ ารุงต้นพืช  มีการเลี้ยงไก่ไข่ มีระบบการจัดการศัตรูพืชที่หลากหลาย เช่น กับดักกาวเหลือง กับดัก
ขวดน้ า สารสกัดขับไล่แมลง ตะไคร้หอมไล่แมลง รวมทั้งการเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน เช่น 
น้ ายาอเนกประสงค์ สบู่สมุนไพร 
 

       
 

    ๒. จุดเรียนรู้สวนเบญจพฤกษ์ ของอาจารย์ปทุมทิพย์ และคุณประยูร ส่งแสงอ่อน  
จุดเด่นในด้านการน าวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจ าวัน มาใช้ในการปลูกผักเช่น ซองขนม เสื้อผ้าเหลือใช้ 
ตะกร้า กล่อง เปลือกไข่เพาะกล้า รวมทั้งการปลูกพืชผักในแปลง มีการปลูกมะนาว ไม้ไผ่ มะละกอ แก้ว
มังกร มีการปรับปรุงดินโดยการหมักดินในบ่อปูน การผสมดินปลูก การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร การท า
แปลงผักตามความต้องการแสงของพืช การจัดท าเส้นทางการเรียนรู้ เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนรู้ พร้อม
อาคารเรียนรู้ และวัสดุในการฝึกปฏิบัติแก่ผู้สนใจ   
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    ๓. จุดเรียนรู้ปลูกผักในภาชนะพ้ืนที่หน้าถนน ซอยมงคลหรรษา ของคุณอารี ฐานะยาโน
จุดเด่นในด้านปลูกผักโดยใช้พ้ืนที่ว่างหน้าบ้าน พ้ืนที่ริมถนน มาใช้ในการปลูกผัก ในรูปแบบ พืชผักแนวตั้ง 
บ้านผัก ผักที่ปลูกจ าพวกผักสลัด กล่ าปลี กล่ าดอก ผักกาดขาว ฯลฯ มีการผลิตก้อนอาหารพืชจากเศษ
อาหารเหลือในครัวเรือน มีการผสมดิน บ่มดิน การผลิตน้ าหมัก ใช้เอง เป็นพ้ืนที่การเกษตรที่สมาชิกในซอย
เกือบทุกบ้านท าการเกษตรพืชผักหน้าบ้าน มีการแบ่งปันกล้าผัก แบ่งปันผลผลิตจากผัก  
 

        
 

    ๔. จุดเรียนรู้ปลูกพืช ซอยสุมาลี ของคุณอรนุช แสงสันต์กูล จุดเด่นในเรื่องการปรับปรุง
ดินโดยการหมักเศษอาหารในหลุมดินพืช เพื่อกระตุ้นการท างานของจุลินทรีย์ใต้ดิน และดึงดูดไส้เดือน
ธรรมชาติมาอยู่บริเวณทรงพุ่มของพืช รวมทั้งการบ่มพ้ืนที่หน้าดินโดยการใช้ภาชนะคลุม การปลูกพืชแยกชั้น
ดินเดิมโดยใช้วัสดุปิดทับดินเดิม การปลูกพืชในยางรถยนต์ ปลูกพืชผักขึ้นค้างไม้ สร้างพ้ืนที่ห้องเรียนสีเขียว 
ให้กับการเรียนรู้ของชุมชน  
 

     
 

    ๕. จุดเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ของนายสวาสดิ์  หมัดอะหลี ชุมชนริมควน หาดใหญ่ใน 
จุดเด่นด้านห้องเรียนสีเขียว หรืออุโมงค์พืช มีการปลูกพืชขึ้นค้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ จ าพวก บวบ มะระ ฟัก
เขียว พ้ืนที่ภายในปลูกพืชผักในภาชนะจ าพวกยางรถยนต์ ขวดพสาสติก พ้ืนที่รอบๆด้านนอกปลูกมะนาว 
พืชผักพ้ืนเมืองยืนต้น มีการเลี้ยงแพะกับไก่พ้ืนเมืองร่วมกัน เพ่ือผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ มีการผสมดินปลูก การ
บ่มดิน รวมทั้งน้ าหมัก สารสกัดขับไล่แมลง  
 

          
 

     ๖. จุดเรียนรู้ซอยสุภาพอ่อนหวาน ของคุณวิจิตรา ทองรักษา จุดเด่นในด้านกิจกรรมนัด
กินผักปลอดภัย โดยมีการปลูกผักในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมในชุมชน และการกินผักปลอดภัยใน
ชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน โดยคนในชุมชนน าผักท่ีปลูกตามบ้านมาท าอาหาร ช่วยกันท า ชักชวนกันกินผัก 
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี    
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 จากการจัดกระบวนการเรียนรู้สวนผักคนเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทุกคนทีเ่ข้ามาเรียนรู้ เข้าใจ
ระบบการปลูกพืชแบบปลอดภัยมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงดิน น้ า อากาศ แสงแดด พืชที่ปลูกร่วมกับการใช้
เทคนิค วิธีคิดในการเอาชนะสภาวะแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ แสงสว่าง ภาชนะ เวลาการดูแล  จนเป็นจุดเรียนรู้ที่
ได้รับการยอมรับในเรื่องกระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้แบบง่ายๆ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย จนมี
ผู้คนเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการทั้งในและ ต่างจังหวัด รวมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรในสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีการเชื่องโยงเครือข่ายสวนผักคนเมืองในหลายจังหวัด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางระบบสื่อสาร  
รวมทั้งการทดลองนวัตกรรมการเกษตรของคนเมือง ในรูปแบบต่างๆ เสนอเพ่ือเป็นอีกทางเลือกของ
การเกษตรในเมืองใหญ่ 
 

              
 

                                                                        

 
 
 



12 

 
 
 
 

ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ท าให้หน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่และบุคคลทั่วไปที่ สนใจได้เข้ามา
เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมตามจุดเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ 
สถาบันการศึกษา เอกชน และบุคคลทั่วไป เช่น ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสงลา 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัย
ทักษิณสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา และกิจกรรมที่ชุมชนรวมตัว
กันเพ่ือขอรับการเรียนรู้ ซึ่งจะใช้เวลาหลังเลิกงานประจ า และวันหยุดราชการในการท ากิจกรรม รวมทั้งการ
คิดค้นหาวิธีการและเครื่องมือในการเรียนรู้ ช่วยอ านวยความสะดวก และผู้สนใจสามารถน ากลับไปท าใช้เอง
ได้ เช่น 

การปลูกพืชแบบต่อดินต่อรากต่อน้ าต่อความสุข 
 

      
 

การผลิตและใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแปรรูปและถนอมอาหาร 
 

        
 

การผลิตถังเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ 
 

        
การปลูกพืชในถังพลาสติกควบคุมระบบน้ า 
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ผลงานที่ ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดหลินจอืบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ ๖ ต าบลพะตง 
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดหลินจือบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ ๖ ต าบลพะตง เกิดจากการ
รวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ ๖ ต าบลพะตง ท ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน 
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดความรู้การเกษตรประจ าต าบลพะตง  
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ค้นหาความต้องการและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน เพ่ือจัดท าแผน 
พัฒนาการเกษตรระดับต าบล  โดยเริ่มแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมการผลิตเห็ดนางฟ้า
บริโภคในครัวเรือน จากองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรมจากส านักงานเกษตรอ าเภอหาดใหญ่ นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้การผลิตเห็ดนางฟ้า ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ผสมอาหารก้อนเชื้อเห็ด การอัดก้อนเชื้อ การนึ่ง การเขี่ยเชื้อ การบ่มก้อนเชื้อ เปิดดอก และการจ าหน่าย
ดอกเห็ดในชุมชน จากนั้นกลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้พัฒนาการผลิตชนิดเห็ดมากข้ึน เช่น เห็ดหูหนู เห็ดนางรม 
เห็ดขอน จนช านาญมากข้ึน เลยมีแนวคิดร่วมกันของกลุ่มในการขยายการผลิตเห็ดด้านสุขภาพข้ึน  จึงได้
ประชุมวางแผนการแบ่งกลุ่มผลิตเห็ดออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อให้กิจกรรมการผลิตเห็ดต่อเนื่อง โดยมีนายวุฒิ
ศักดิ์ เพชรมีศรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ เป็นที่ปรึกษาในด้านการผลิต และการตลาด ทั้ง ๒ กลุ่ม   

กลุ่มท่ี ๑ ผลิตเห็ดเพ่ือการบริโภค มีสมาชิกกลุ่ม ๑๐ คน มีหน้าที่ผลิตก้อนเห็ดบริโภคดอกสด 
จ าหน่ายก้อนเห็ดและดอกเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอน เห็ดหูหนู   

กลุ่มท่ี ๒ ผลิตเห็ดหลินจือเพ่ือการแปรรูป มีสมาชิกกลุ่ม ๑๐ คน มีหน้าที่ผลิตก้อนเห็ดหลินจือ ดูแล
ก้อนเห็ดให้สมบูรณ์ในโรงเรือน เก็บเก่ียวดอกเห็ด แปรรูปดอกเห็ดเป็นผลิตภัณท์ เช่น ชาชงพร้อมดื่ม 
แคปซูล และได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อกลุ่มแปรรูปเห็ดหลินจือบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 
๖ ต าบลพะตง และผลิตภัณฑ์ของดีชายแดนใต้ของอ าเภอหาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 

 
 การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดหลินจือบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ ๖ ต าบลพะตง   

มีสมาชิก ๑๐ คน มีนางประจวบ บุญสร้าง เป็นประธานกลุ่ม ด าเนินการผลิตเห็ดหลินจือ ต้ังแต่ข้ันตอนการ
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวดอกและแปรรูปดอกเห็ดหลินจือ โดยการตัดดอกสดเป็นชิ้นตามความ
ยาวดอก ตากแห้งโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ น าเก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิดมิดชิด และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น บรรจุแคปซูล ผงชาชงกับน้ าร้อน ก้านดอกชงน้ าร้อน โดยกลุ่ม
ได้รับการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ จากนายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรประจ าต าบลพะตงในขณะนั้น พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง และวิทยลัยเทคนิคหาดใหญ่ การด าเนินงาน ของสมาชิกกลุ่มแปรรูปเห็ด
หลินจือบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ ๖ ต าบลพะตง มีการมอบหมายหน้าที่ในการผลิตก้อนเห็ด การดูแลโรงเรียน 
การแปรรูป ปัจจุบันมีก้อนเห็ดเปิดดอกแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ ก้อน ได้ท าการเก็บดอกเป็นรุ่นที่ ๒ และ 
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วางแผนการผลิตก้อนเห็ดเพิ่มเติมอีกประมาณ ๒,๐๐๐ ก้อน กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 

๘๒,๙๐๐ บาทถ้วน จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รูปแบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จากลูกค้ามาซื้อที่
กลุ่ม สั่งซ้ือทางโทรศัพท์ และออกร้านจ าหน่ายตามงานต่างๆ ปัจจุบันทางกลุ่มแปรรูปเห็ดหลินจือบ้านควน
ขี้แรด ได้มีกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจ และหน่วยงานภาครัฐ ในระดับพ้ืนที่ เข้าไปเรียนรู้ และสนันสนุนกิจกรรม 
มีรายการโทรทัศน์ เข้าท าข่าวด้านการเกษตร  จ านวน ๓ สถานีข่าว    

 
           

              
 

      
 

ข้อมูลเห็ดหลินจือ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากดอกเห็ดหลินจือ 
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