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  กรมสงเสรมิการเกษตร  กาํหนดใหมกีารคัดเลือกขาราชการของกรมสงเสรมิการเกษตรใน

ระดับภูมภิาค  เพือ่เปนขวญัและกาํลังใจ ในการทํางาน นอกจากการคัดเลือกเกษตรอาํเภอดีเดน และยังมกีาร

คัดเลือกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเดน 

รวมท้ังหมดจํานวน 4 ประเภท คือ 

1. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร (เกษตรอาํเภอ) ดีเดน 

2. เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรประจําอาํเภอ (เกษตรตําบล) ดีเดน 

3. สํานกังานเกษตรจังหวดัดีเดน 

4. ศูนยปฏิบัติการดีเดน 

สํานกัสงเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

คัดเลือกเกษตรอาํเภอดีเดนระดับเขต ของแตละจังหวดัในภาคตะวนัออก จํานวน 9 จังหวัด เพื่อคัดเลือก

เกษตรอําเภอท่ีไดลําดับท่ี 1 สงคัดเลือกในระดับประเทศ ซึง่คุณสําเรงิ  วงษปอม เกษตรอาํเภอเขาฉกรรจ  

จังหวดัสระแกว ไดรบัคัดเลือกใหเปนเกษตรอาํเภอดีเดนในระดับเขต ท่ีมผีลงานในการดําเนนิงานสงเสรมิ

การเกษตรอยางมากมาย และสามารถเปนตัวอยางในการดําเนนิงานสงเสรมิการเกษตร ใหผูอืน่ไดนาํไปปฏบิติั

ตามไดอยางดี 

จากความมุงมั่นในการทํางานท่ีทําใหเกษตรกรมีผลผลิตมาก ปราศจากโรคและศัตรูพืช

รบกวน จําหนายผลผลิตไดราคาสูง เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน เปนส่ิงท่ีคุณสําเริง  วงษปอม เกษตร

อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวดัสระแกว ไดทําแลวและเกดิความภาคภมูใิจมาก  เมือ่มกีารประกวดผลงานทําให

ไดรบัการพจิารณาใหเปนเกษตรอาํเภอดีเดนระดับจังหวดัในป พ.ศ. 2549 และขาราชการดีเดนของจังหวดั

สระแกวในป พ.ศ. 2549 สงผลใหไดรบัการแตงต้ังใหเปนเกษตรอาํเภอเขาฉกรรจ  จังหวดัสระแกว ในป พ.ศ. 

2552 ซึ่งเปนกําลังใจท่ีไดรับจากผูบังคับบัญชา ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน เมื่อไดรับการแตงต้ัง

เปนเกษตรอําเภอเขาฉกรรจ ไดทําหนาท่ีของผูบงัคับบัญชาในระดับอาํเภออยางดี  ใหการสนบัสนนุการทํางาน

ของผูใตบังคับบัญชา จนทําใหคุณธีระศักด์ิ  สิทธิชัย ผูใตบังคับบัญชาไดรับการแตงต้ังใหเปนเกษตรอําเภอ  

ในป 2556 ดวยอีกคนหนึ่ง 

การทํางานในปจจุบนั ตองมคีวามรอบรูหลายๆ ดาน ตองรูจกัประสานงาน ตองมคีวามอดทน 

มีใจรักในอาชีพ นําประสบการณมาแกไขปญหา  หลายครั้งท่ีทําแลวเกิดทอ แตไมถอย  แตพอเห็นเกษตรกรมี

ปญหาจึงตองรบีแกไข เพราะปญหาของเกษตรกร คือ ปญหาของเจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตร ตองรบีแกไข 

* นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 
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และสอนใหเกษตรกรไดรูจักการรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไข จนทําใหปญหาตางๆ ลุลวง สําเร็จไปดวยดี 

สามารถเปนตัวอยางมากมาย แตจะนาํเสนอเพยีง 4 โครงการ คือ 

1. โครงการศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

อําเภอเขาฉกรรจมีพื้นท่ีการปกครอง จํานวน 4 ตําบล 71 หมูบาน พื้นท่ีทําการเกษตร 

182,475 ไร  มีศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 4 ศูนย / 4 

ตําบล โดยแตละศูนยจะมีการประชุมในวันท่ี 

15 ของทุกเดือน ซึ่งจะใชเวทีประชุม

แลกเปล่ียนแนวคิด การพฒันา การแกไขปญหา

เฉพาะหนาและระยะยาว โดยแตละศูนยฯ จะ

ไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันา

ดานการเกษตรจากองคการบรหิารสวนตําบล  

20,000 – 50,000 บาท แลวแตศักยภาพของแตละพื้นท่ี แตส่ิงท่ีทําเปนตัวอยาง คือ การเช่ือมโยงศูนยกับ

เครือขายในทองถ่ิน ใหการทํางานไดอยางราบรื่นและตอเนื่อง ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใตการดําเนนิงานของศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

มีกิจกรรม/โครงการเดน เชน 

- โครงการผลิตปุยหมัก เพื่อลดตนทุนใหเกษตรกรของตําบลเขาสามสิบ มีกิจกรรมท่ี

ดําเนนิการมากมาย ตัวอยางคือ 

1) จุดถายทอดความรูดานไรนาสวนผสม ท่ีไดรับรางวัลท่ี 1 ระดับจังหวดั และ

รางวัลท่ี 2 ในระดับเขต ป 2555 สาขาไรนาสวนผสม 

2) จุดถายทอดการเพิ่มผลผลิต

มันสําปะหลัง ไดรับรางวัลท่ี 1 ระดับจังหวดั ป 2555  สาขา

พชืไร จากเดิมผลผลิต 3 – 5 ตัน ปรบัเปล่ียนเปน ไรละ 10 

– 30 ตัน โดยเปดใหเกษตรกรและผูสนใจมาศึกษาดูงาน 

เรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง การใชพันธุดี 

ศูนยบริการและ 

ถายทอดเทคโนโลยีฯ 

อปท. 
วิสาหกิจชุมชน วทิยากรเกษตร 

จุดเรียนรูตางๆ 

 อาสาสมคัรเกษตร 

หมูบาน 

 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หนวยงานตางๆ 

กลุมองคกรตางๆ 
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3) จุดถายทอดความรูดานการทําปุยหมัก และปุยน้ําชีวภาพ ปจจุบันจัดต้ังเปน

กลุมจําหนายปุยใหสมาชิก ในราคาถูก มีสมาชิก จํานวน 56 ครัวเรือน โดยมีเงินทุนหมุนเวียน 50,000 บาท  

4) จุดถายทอดความรูดานวสิาหกจิชุมชนวนเกษตรเขาฉกรรจ 

 เนนการขยายและอนุรักษพันธุไมพื้นเมือง ซึ่งเดนมากจึงไดรับรางวัลท่ี 1 ระดับ

จังหวดั ป 2555 มีการบริหารงานจนประสบผลสําเร็จ มีเงินทุนหมุนเวียน 1,827,000 บาท 

5) จัดต้ังกองทุนศูนย เพื่อชวยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน เมื่อเกิดการ

ระบาดของศัตรูพืช เปนโครงการท่ีคิดรวมกันเพื่อตองการชวยเหลือเกษตรกรอยางเรงดวน) 

 

2. โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

 ปญหาการเกษตรมี

หลายดาน เชน ความอดุมสมบูรณของดิน 

แหลงน้ํา ไมพอเพียง ผลผลิตอไรตํ่า ราคา

พชืผลการเกษตรตกตํ่า ภยัธรรมชาติ 

ศัตรพูชืระบาด โดยเฉพาะการระบาดของ

แมลงชนิดใหม คือ เพล้ียแปงสีชมพู ในมัน

สําปะหลัง ทําใหผลผลิตเสียหายอยางมาก

กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายในการ

จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อ

กาํหนดแนวทางการดําเนนิงาน และใหทุกศูนยฯ เปน “มือปราบศัตรูพืชในชุมชน” ซึ่งไดรับความอนุเคราะห

จากศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี มาใหความรูในอดีต ส่ิงท่ีเปนนโยบายหากเกษตรกรไมเห็นความสําคัญ

และไมใหความรวมมือ ก็เสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน แตคุณสําเริง  วงษปอม ไดใหแนวคิดในการ

ทํางาน มีการวางแผน กาํหนดวธิกีารปฏบิติั การแกไขปญหา การนาํเกษตรกรไปศึกษาดูงาน และการติดตาม

ผล  ใหขอคิดและเปนกําลัง จนทําใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ท้ัง 4 แหง สามารถเปนศูนยฯ ตัวอยางใหแก

เกษตรกรและคนท่ัวไปไดศึกษาดูงาน สามารถนาํไปปฏบิติัได และไดดาํเนนิการควบคุมปองกนั เพล้ียแปงมนั

สําปะหลัง พื้นท่ี 25,000 ไร เพล้ียกระโดยสีน้ําตาล พื้นท่ี 1,320 ไร เพล้ียจักจ่ันมะมวง พื้นท่ี 110 ไร หนอน

กอออย พื้นท่ี 2,150 ไร และโรคราขาวนาป พืน้ท่ี 330 ไร นอกจากนี้ ยังผลิตสารชีวินนทรีย ไดแก เช้ีอราบิว

เวอรเรยี เช้ือราไตรโครเดอรมา แตนเบียน แมลงชางปกใส แมลงหางหนบี เพือ่สนบัสนนุเกษตกรในการ

ปองกันกําจัดเพล้ียแปงมันสําปะหลัง และเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
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3. โครงการวิสาหกิจชุมชน 

 ในพืน้ท่ีทาํการเกษตรของอาํเภอเขาฉกรรจ จังหวดัสระแกว เรือ่งของการทําพชืไร มี

ตนทุนสูง และผลผลิตราคาตํ่าไมคุมคาตอการลงทุน เปนปญหาท่ีเกิดข้ึน เกษตรกรจึงไดประชุมเกษตรกรเพื่อ

รวมกันคิดและวางแผน หาแนวทางแกไข โดยปรับเปล่ียน จากพืชไรมาเปนมะมวง ซึ่งในการทําสวนมะมวง ถา

เกษตรกรปลูกจํานวนมาก ตลาดภายในประเทศจะรบัไดจํากดั จึงไดพฒันาเพือ่การสงตางประเทศ โดยพฒันา

ผลผลิตใหได GAP สงเสริมใหเกษตรกรรูจักผลิตมะมวงใหปลอดสารพิษ เกษตรกรและผูบริโภค มีความ

ปลอดภัยต้ังแตสวนจนถึงโตะอาหาร จึงไดสงเสริมใหเกษตรกรจัดทําโครงการพืชปลอดภัย GAP มกีารประสาน

เช่ือมโยงการตลาด เรือ่งการสงออกมะมวงไปตางประเทศ จนสําเรจ็ ผลผลิตมะมวงไดราคาดี ตนทุนนอย กาํไร

มาก โดยมีการจัดทําเปนตัวอยางนํารองท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชนมะมวงบานคลองสัมพันธ และไดมีการขยายผลสู

เกษตรกรรายอื่นๆ ปฏิบัติตามครอบคลุมทุกกลุมท้ังอําเภอ 

4. โครงการสงเสริมกลุมแมบานเกษตรกร 

 สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร มีการปลูกผลเสาวรสกันมาก ในระยะแรกปลูกงาย ไดราคา

ดี แตชวงหลังผลผลิตมากและราคาตกตํ่า ถึง กโิลกรมัละ 3 บาท สมาชิกกลุมไดขอความรูจากอําเภอและ

รวมกนัคิดในการทําน้าํเสาวรสบรรจุขวดจําหนาย จากเดิมบรรจุขวดพลาสติก ปจจุบนั เปนบรรจุขวดแกว 

แมวาตนทุนและราคาขายจะสูงกวา แตมคีวามปลอดภยัมากกวา กระบวนการผลิตน้าํเสาวรสไดรบั

เครื่องหมาย อย. จากกระทรวงสาธารณสุข เปนการบูรณาการของสํานกังานเกษตรอาํเภอและสาธารณสุข

อําเภอเขาฉกรรจ และไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณตอเติมโรงเรอืนใหไดมาตรฐาน และไดรบัคัดสรร

ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว   

 จากเสนทางท่ีรบัราชการท่ียาวนาน ถึง 26 ป 8 เดือน แตดูเหมอืนวนั เวลาผานไปนัน้ไม

นานอะไร ยังคงสนุกกับการทํางานท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณโลก คุณสําเริง  วงษปอม ยังคงทํา

หนาท่ีของตนดวยความอุตสาหะ สม่ําเสมอและไมยอทอ คณะกรรมการประเมินผลงานของสํานักสงเสริมและ

พฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวดัระยอง ไดประกาศใหเขาเปนเกษตรอาํเภอดีเดนระดับเขต ป 2556 ดวย

ความเช่ือมั่น มั่นใจในผลงานเชิงประจักษท่ีเปนคุณประโยชนตอเกษตรกรและชุมชนอยางแทจริง ขอปรบมือ

เปนกําลังใจใหคุณสําเริง  วงษปอม นักสงเสริมท่ีอยูจังหวัดชายแดน ไกลปนเท่ียงท่ีมีความมุงมั่น มุมานะ ใน

การทํางานอยางไมยอทอ 
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