
โรงเรียนเกษตรกรกบัศนูยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

********************************** 

1. ความหมายของโรงเรยีนเกษตรกร 
โรงเรียนเกษตรกร หมายถึง กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีนํามาใชในการสงเสริม

การเกษตร โดยใหเกษตรกรเปนศูนยกลางการเรียนรู เพื่อใหเกษตรกรไดรวมกันคิด รวมกันแกไขปญหา 

แลกเปล่ียนประสบการณ และสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน ต้ังแตเริ่มปลูก

จนกระท่ังเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว (Season Long Training)  ท้ังนี้ การถายทอดความรูสูเกษตรกรตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรจะหลีกเล่ียงการบรรยายในลักษณะหองเรียน รูปแบบการเรียนรูจะเปน            

การเรียนรูจากประสบการณ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรูโดยการศึกษาทดลอง เปล่ียนเกษตรกรจากผูรับ 

และผูยอมรับ โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ผลผลิตคุมคากับการลงทุน กระบวนการผลิต

ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและ

ไมทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  ซึ่งแตกตางจากกิจกรรมสงเสริมการเกษตรท่ีปฏิบัติกันอยูดังนี้  

1.1 เกษตรกรเขารับการอบรมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
โดยเนนใหมีการศึกษา ทดลอง วิเคราะห และตัดสินใจโดยตัวเกษตรกร  

1.2 เกษตรกรเปนผูจัดทําวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน รวมท้ังทําแปลงศึกษา ทดลอง             
ทําสวนแมลง (Insect Zoo) การเก็บตัวอยางศัตรูพืช เพื่อการจําแนกและศึกษาบทบาทของส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ และการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตรกร เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

1.3 แปลงทดลอง (Field Lab) หรือแปลงสําหรับฝกหัด เรียนรู ซึ่งถือวาเปนหัวใจของ

โรงเรียนเกษตรกร ประกอบดวย พื้นท่ีประมาณ 1 ไรหรือ 1,600 ตารางเมตร ท่ีเกษตรกรจะรวมกันใชเปน

แปลงศึกษา ทดลอง เปรียบเทียบ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกษตรกรตองการหรือควรจะเรียนรู 

2. องคประกอบในการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร 
  2.1 กลุมเกษตรกร จํานวน 20 - 30 คน  
  2.2 อุปกรณการเรียนรู ในท่ีนี้จะหมายถึงวัสดุประเภทเครื่องเขียนตาง ๆ เชน กระดาษเอ ๔ 
กระดาษฟาง ปากกา ดินสอสี และอุปกรณเพื่อการศึกษาทดลองดานการเกษตร เชน ชุดวิเคราะหดิน              
ชุดตรวจหาสารพิษตกคางในพืช ชุดตรวจสอบ pH ดิน และอุปกรณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู ซึ่งผูท่ี        
ทําหนาท่ีวิทยากรพี่เล้ียงจะเปนผูจัดหาตามความเหมาะสม 
  2.3 วิทยากรพี่เล้ียง (เจาหนาท่ี) เดิมนั้นการจัดทําโรงเรียนเกษตรกร ผูท่ีจะทําหนาท่ีวิทยากร
จะตองผานการอบรม หลักสูตร “การจัดระบบการปลูกพืชตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” หรือท่ีเรียกกันวา
วิทยากร TOT (Training of trainer) ซึ่งจัดโดยสถาบันสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร                
กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) เปนการฝกอบรมเจาหนา

เพื่อเรียนรูกระบวนการผลิตพืชต้ังแตการเตรียมดิน จนถึงข้ันตอนการเก็บเกี่ยวของแตละชนิดพืชท่ีเรียน              

ซึ่งระยะเวลาในการฝกอบรมคอนขางยาวนาน ประมาณ ๓ - ๔ เดือน 

  2.4 สถานท่ีเรียนรู ตองกําหนดสถานท่ีเรียนรูใหอยูใกลกับแปลงเรียนรู เพื่อท่ีเกษตรกร

สามารถทํากิจกรรมในแปลงและนํามาเรียนรูรวมกันของกลุมได โดยอาจใชบานของเกษตรกรท่ีจัดทําแปลง หรือ 
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การใชศาลาเพิงพัก ใตรมไมท่ีมีความเหมาะสม ควรมีโตะ, เกาอี้ เพื่อใหเกษตรกรสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน         

แตละสัปดาหตามแผนการเรียนรูได ไมจําเปนตองสรางอาคารข้ึนใหม และการเดินทางสะดวก 

  2.5 แปลงเรียนรู หมายถึง สถานท่ีจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรใชสถานท่ีของเกษตรกร      

โดยมีแปลง ๒ แปลง ขนาดแปลงละ ๑ ไร (กิจกรรมพืชคือขาว) โดยแบงเปนแปลงเพื่อฝกปฏิบัติตามแนวทาง 

IPM และอีก ๑ แปลงเปนแปลงปฏิบัติตามท่ีเกษตรกรในกลุมปฏิบัติอยูเดิม เกษตรกรจะสํารวจติดตาม

สถานการณในแปลง IPM ทุกครั้งท่ีมีการประชุมและรวมกันตัดสินใจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด โดยปฏิบัติ

ตามแนวทางการฝกตามแบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะหระบบนิเวศน ท่ียึดเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ และ

มีการจัดทําแปลงศึกษาประเด็นตาง ๆ ในแปลงนี้ดวย 

  2.6 การเลือกชนิดพืช/ปญหา เปนองคประกอบสวนหนึ่งท่ีทําใหเราไดทราบวาการดําเนินงาน

โรงเรียนเกษตรกรในครั้งนี้เพื่อเรียนรูกับพืชชนิดใดและปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรมีอะไรบาง เปนสวนสําคัญท่ี

วิทยากรจะตองจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนรู การกําหนดกิจกรรมเสริม การแกไขปญหาในทางวิชาการและ

ทราบถึงระบบนิเวศท่ีสําคัญของพืชนั้นดวย ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูตามระบบโรงเรียนเกษตรกรจะแยก

ชัดเจน เชน โรงเรียนขาว, โรงเรียนผัก (ระบุชนิดพืชผัก), โรงเรียนไมผล (ระบุชนิดพืช) หากมีเกษตรกรในพื้นท่ี

รายอื่นท่ีมีความสนใจแตไมไดปลูกพืชชนิดนั้นก็สามารถเขารวมการทํากิจกรรมได เพื่อนําแนวทางการปฏิบัติ

กลับไปใชในพื้นท่ีของตนเอง   

3. ข้ันตอนการดําเนินงานโรงเรียนเกษตรกร 
  3.1 ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับเกษตรกรเปาหมาย เมื่อมีการคัดเลือกสถานท่ีและ          

กลุมเกษตรกรเปาหมายแลว ข้ันแรกของการเริ่มดําเนินงานโรงเรียนเกษตรกร คือ การประชุมครั้งแรกกับ

เกษตรกรเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานและหลักการพื้นฐาน การเขารวมเรียนรูตามกระบวนการ

โรงเรียนเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรท่ีจะเขารวมจะตองสมัครใจ เขาใจ และสนใจ โดยเขารวมเรียนรูตามกิจกรรมท่ี

ตกลงรวมกันทุกสัปดาหตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพืช (เริ่มต้ังแตการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว) ซึ่งจะชวยให 

การเรียนรูเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยช้ีแจงประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

        3.1.1 ประโยชนท่ีเกษตรกรจะไดรับจากการเขารวมกิจกรรม  

        3.1.2 รูปแบบการฝกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จะใชการเรียนรูและหา

คําตอบจากการเขารวมกิจกรรมตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพืช โดยกระบวนการมีสวนรวม มุงเนนการฝกปฏิบัติ 

การเรียนรูดวยการลงมือทํา และการเรียนรูจากการทดลอง 

        3.1.3 ทําขอตกลงรวมกับเกษตรกรในการเขารวมฝกอบรมโรงเรียนเกษตรกร เชน 
สถานท่ี, วัน/เวลาในการพบกลุม, กฎกติกาของการอยูรวมกันตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เปนตน 
        3.1.4 สอบถามประเด็นความคาดหวัง/ความมุงหวัง ของเกษตรกรท่ีตองการไดรับจาก

การฝกอบรมครั้งนี้ (โดยใชบัตรคํา) 

        3.1.5 อธิบายหลักการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน (IPM) ประกอบไปดวย  
    1) ปลูกพืชใหสมบูรณแข็งแรง คือการบารุงดูแลรักษา และบริหารจัดการท่ีดี  
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    2) อนุรักษศัตรูธรรมชาติ คือ การอนุรักษส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน หลีกเล่ียงการใช
สารเคมีในการกําจัดแมลงศัตรูพืช  

    3) ตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอ เพื่อสามารถประเมินสถานการณและเปนพื้นฐาน
นําไปสูการตัดสินใจ และการบริหารจัดการศัตรูพืช  

    4) เกษตรกรเปนผูเช่ียวชาญ มุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะแกเกษตรกร เพื่อให
เกษตรกรเปนผูบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
        3.1.6 ปรึกษาหารือกับกลุมเกษตรกรเพื่อดําเนินการวางแผนการจัดทําแปลงศึกษาหลัก

และแปลงศึกษาทดสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 

    1) แปลงศึกษาหลัก (กิจกรรมหลัก) ประกอบดวย แปลงปฏิบัติแบบเกษตรกร 
และ แปลงปฏิบัติแบบผสมผสาน (IPM)  

    2) แปลงศึกษาทดสอบ (กิจกรรมเสริม) ศึกษาเฉพาะเรื่อง 
        3.1.7 ดําเนินการคัดเลือกและจัดสรรพื้นท่ีท่ีจะใชเปนแปลงศึกษาหลักและแปลงศึกษา

ทดสอบ 

  3.2 วิเคราะหปญหาและออกแบบหลักสูตร การวิเคราะหปญหา (State the problem) เปน

ข้ันตอนแรกสุดกอนท่ีจะลงมือแกปญหา จุดประสงคของข้ันตอนนี้ คือ การทําความเขาใจกับปญหาเพื่อแยกให

ออกวาขอมูลท่ีกําหนดมาในปญหาหรือเงื่อนไขของปญหาคืออะไร และส่ิงท่ีตองการคืออะไร อีกท้ังวิธีการท่ีใชใน

การวิเคราะหปญหาคืออะไร ซึ่งผลท่ีไดจะนํามาสูการออกแบบหลักสูตร  

        หลังจากประชุมช้ีแจงกับเกษตรกรเปาหมายซึ่งเปนข้ันแรกของการเริ่มดําเนินงาน
โรงเรียนเกษตรกร ท่ีมีเกษตรกรสมัครเขามาเรียนรูหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรโดยความสมัครใจ ประมาณ        
20 - 30 คน โดยไมจํากัดเพศ วัย และอายุ จะมีข้ันตอนการประชุมกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะหปญหาและ
กําหนดหลักสูตรรวมกันตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และทําปฏิทินการปลูกพืชในฤดูกาลท่ีผานมา มีวัตถุประสงค 
เพื่อรวบรวมขอมูลการผลิตของเกษตรกรแตละรายท่ีมีการจัดทําแปลงปลูกพืชท่ีตางกัน มาจัดทําปฏิทินการปลูกพืช
ฉบับเดียวรวมกัน และนําไปออกแบบกิจกรรมและการจัดแปลงในการเรียนรูตอไป (ควรซักถามขอมูลให
ละเอียด) เมื่อกลุมเกษตรกรและเจาหนาท่ีไดซักถามเกษตรกร จนไดปฏิทินการปลูกพืชเปนหนึ่งเดียวแลว ก็จะ
ถึงข้ันตอนการออกแบบแปลงศึกษาตอไป 
  3.3 การกําหนดแปลง แบงออกไดเปน 2 แปลง ประกอบดวย 
        3.3.1 แปลงศึกษาหลัก แบงเปน 2 แปลงยอย ดังนี้  

    1) แปลงปฏิบัติแบบเกษตรกร หมายถึง แปลงท่ีมีการดูแลแปลงตามแบบเดิมของ
เกษตรกร และจัดกลุมและรับผิดชอบ จดบันทึกขอมูลโดยละเอียดทุกสัปดาหตลอดฤดูกาล  

    2) แปลงปฏิบัติแบบผสมผสาน (IPM) หมายถึง แปลงท่ีมีการจัดกลุมเกษตรกร
ดูแล โดยใชวิธีผสมผสาน ตัดสินใจในกลุมยอย/ตัดสินใจในกลุมใหญ โดยมีการสารวจและวิเคราะหระบบนิเวศ
ทุกสัปดาห แลวตัดสินใจรวมกัน โดยมีเจาหนาท่ีเปนพี่เล้ียงคอยใหคําแนะนํา รวมคิด รวมตัดสินใจเปน        
รายสัปดาหตลอดฤดูกาลเพาะปลูก พรอมสรุปขอมูลเปนรายสัปดาห  
* เม่ือจบการเรียนรูตลอดฤดูกาลเพาะปลูกแลว ใหนําขอมูลท้ังสองแปลงมาเปรียบเทียบดูตนทุนการผลิต * 

      3.3.2 แปลงศึกษาทดสอบ จะมีหรือไมมีก็ไดในโรงเรียนเกษตรกร แตเจาหนาท่ีจะตอง
เปนผูนําเสนอช้ีใหเห็นขอบกพรองตาง ๆ ในปฏิทินการปลูกพืชของเกษตรกรในฤดูกาลท่ีผานมา ท้ังเรื่องพันธุ 
ปุย การใชสารเคมี และการดูแลรักษาดานอื่น ๆ 
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  3.4 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรในแตละสัปดาห ในการจัดการเรียนรูเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตรจะตองมีความสามารถในการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรผูเขารับการอบรม ซึ่งการจัดการเรียนรู
นั้นจะประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
        3.4.1 กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
        3.4.2 การทดสอบความรูกอน/หลังฝกอบรม (Pre - test/Post - test) 
        3.4.3 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
        3.4.4 กิจกรรมหลัก (การสํารวจและวิเคราะหระบบนิเวศ/สรุปนําเสนอ) 
        3.4.5 กิจกรรมเสริม (ประเด็นความรูเพิ่มเติมตามความตองการของเกษตรกร) 
        3.4.6 ทบทวน/วางแผนในสัปดาหตอไป 
  3.5 กิจกรรมสรุปบทเรียนและนําเสนอผลการเรียนรู 
        3.5.1 สรุปผลการเรียนรูท่ีไดจากโรงเรียนเกษตรกร การสรุปผลการเรียนรูแตละสัปดาห
จากการเรียนรูการสํารวจระบบนิเวศและวิเคราะหสถานการณ โดยการสํารวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
และการเจริญเติบโตทุกระยะของพืชแตละสัปดาหจํานวนใบ ความสูง ความยาว ในแตละกลุมยอย 4 - 5 คน  
มีการจดบันทึกอยางละเอียด และนํามาวาดภาพระบบนิเวศของกลุมยอยแลวใหกลุมยอยวางแผนตัดสินใจใน
กลุม ในการบริหารจัดการในแปลงปลูกพืชเรื่องการใชปุย การใชสารเคมีหรือชีวภัณฑในการบริหารจัดการโรค
แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ หรือศัตรูธรรมชาติสามารถควบคุมกันไดหรือไม โดยใหอัตราสวนศัตรูธรรมชาติ 
1 ตัว ควบคุมศัตรูพืชได 5 ตัว หลังจากนั้นนําผลท่ีสํารวจมาวิเคราะหและนําเสนอหนาช้ันเรียนแตละกลุม         
โดยใหกลุมใหญชวยดูแลชวยวิเคราะหผลการสํารวจสถานการณเปนภาพรวม จนครบทุกกิจกรรมท้ัง 16 ครั้ง 
ในขาว 8 ครั้งในผัก 
        3.5.2 สรุปผลเปรียบเทียบแปลงปฏิบัติแบบเกษตรกร/แปลงปฏิบัติแบบผสมผสาน 
(IPM) แนวทางการทําการศึกษาทดสอบโดยการทดลองระหวางฤดูการผลิต จัดทําเพื่อใหนักสงเสริมและ
เกษตรกรไดทดสอบพิสูจนทราบหลักการจัดการแบบผสมผสาน (IPM) โดยจัดทําแปลงศึกษาหลักตามแนวทาง
แบบผสมผสานเปรียบเทียบกับแปลงการปฏิบัติงานเดิม ๆ ของเกษตรกรในแตละทองถ่ิน เพื่อเปนการพิสูจน
ทราบโดยการปฏิบัติจริง จากผลการศึกษาจะทําใหเกิดจิตสํานึกของการอนุรักษและเห็นความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในแปลงปลูกพืช การสรุปควรมีการทํากราฟแสดงความเคล่ือนไหวของศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติตลอดฤดูกาลท้ัง 2 แปลง มีการเปรียบเทียบตนทุนการผลิต โดยเอาผลจากการจดบันทึกแตละสัปดาห 
        3.5.3 สรุปผลแปลงศึกษาทดสอบ  

    1) แปลงศึกษาทดสอบก็ทําในลักษณะคลายกันมีการลงสํารวจและมีการเก็บ
ตัวเลขตามผลการทดสอบเปนรายสัปดาหพรอมบันทึกเปนขอมูลไวโดยละเอียดเก็บไวเปนสัปดาห เมื่อมี           
การสํารวจและวิเคราะหระบบนิเวศโดยมีการเก็บขอมูลท้ังหมดแยกเปนรายสัปดาหแลวเก็บขอมูลท้ังหมดจน
ครบหลักสูตร  

    2) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดสรุปผลในภาพรวมโดยเปรียบเทียบผลผลิต ตนทุนการผลิต 
ระหวางแปลงเกษตรกรและแปลง IPM  

    3) สรุปผลการศึกษาทดสอบตาง ๆ ใหเกษตรกรผูเขารับการอบรมทราบผล
การศึกษาทดสอบ 
        3.5.4 ประชาสัมพันธและขยายผลการเรียนรูท่ีไดจากโรงเรียนเกษตรกร 
        3.5.5 จัดทํารายงานการดําเนินงานโรงเรียนเกษตรกร 
 

************************************ 


