
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ  
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา     
  ภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพเป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะประกอบด้วยเป็นเขตป่า และที่ราบเป็น
ตอนๆสลับกันไป พ้ืนที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางจังหวัดเป็นที่ราบ  
และมีเทือกเขาเพชรบูรณ์ขนานกันไปทั้งสองข้าง มีแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัดไหลผ่าน
ตอนกลางจังหวัดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้จึงทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ซึ่งมีทั้งพืชไร่ พืชสวน และการทำนานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศ และ
เป็นแหล่งผลิตกระกล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ทำการเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ 
ไม่มีการใช้สารเคมีทั้งที่เป็นปุ๋ยและเป็นสารกำจัดศัตรูพืช เป็นการเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ เกษตรกรมีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย ไม่เครียด ไม่สัมผัสกับสารเคมี  ต้นทุนการผลิตต่ำ  สุขภาพกายและจิตไม่เสื่อม แต่ในปัจจุบันเกษตรกร
หันมาทำการเกษตร เพ่ือการขายหวังผลทางเศรษฐกิจ จึงหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้กระบวนการผลิต
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะต้องซื้อทุกอย่าง จากร้านค้าหรือนายทุนที่มีอยู่ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์สารเคมีทั้งปุ๋ยฮอร์โมนและยากำจัดศัตรูพืช ต้องซื้อหามาทั้งสิ้น 
บางคนซื้อด้วยเงินสดบางคนซื้อด้วยเงินเชื่อต้องใช้เครื่องจักรกลซึ่ งมีค่าใช้จ่ายมากมาย อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าซ่อมบำรุง  ค่าผ่อนส่งเครื่องจักรกลเป็นรายเดือน ค่าจ้างเก็บเกี่ยวเมื่อได้ผลผลิตจะมีพ่อค้าคน
กลางเข้ามาเป็นผู้กำหนดราคาและรับซื้อผลผลิตถึงในชุมชน  เมื่อพิจารณาถึงการใช้สารเคมีเพ่ือกำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรในปัจจุบันนี้ จะพบว่า การใช้สารเคมีนั้นมีปริมาณและความเข้มข้นสูงมาก และใช้อย่างไม่ถูกต้อง  
ประกอบกับ การควบคุมการจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังไม่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถหาซื้อสารเคมี
ที่มีฤทธิ์กำจัดค่อนข้างสูงชนิดแบ่งขายได้ง่ายมาก มีราคาถูก และไม่ทราบแหล่งผลิต ทำให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพได้ง่ายและรุนแรงมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เช่น การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ขึ้นมาทดแทนแรงงานจากสัตว์ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลา และมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

องค์กรรับทุน: ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววาสนา ทองใบ 
ผู้จัดการโครงการ นางสาววาสนา ทองใบ 
คณะทำงาน จำนวน 9 คน 
องค์กรรับทุน: ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



ใช้สารเคมีทางการเกษตรจำพวกปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่สูงขึ้นในการลงทุนที่เท่าเดิม ในระยะเวลาเดิม เพ่ือจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 
  จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีผลกระทบในวงกว้าง คือความยากจนอันเกิดจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จ จากการที่ไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิต ขาดความรู้ ในการผลิต ต้นทุนสูง  
ผลผลิตตกต่ำหรือเสียหาย ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับภาวะทางการตลาด ซึ่ งไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
น้อยกว่ารายจ่าย  เมื่อประชาชนยากจนจึงส่งผลให้สังคมเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาเด็ก  และ
เยาวชนปัญหายาเสพติด เกิดภาระหนี้สิน ซ้ำยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ขาดปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  
ร่างกายเจ็บป่วย เกิดความเครียด คุณภาพชีวิตลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้องทำงานหนักมากขึ้น
เจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดอาการท้อแท้ สิ้นหวังสูญเสียความมั่นใจในชีวิต  
          ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในด้านการใช้
สารเคมี จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพหุภาคีในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และในการใช้
สารเคมี และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุดความรู้ องค์ความรู้ทางวิชาการ พ้ืนฐาน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้มีศักยภาพ ในการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงาน เพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพคนในพื้นท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่ 
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2 เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ 
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
3. เป้าหมายการพัฒนา 

เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data 
Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนา
และขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 



2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพ่ือการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

กิจกรรมที่  1  ศึกษา และรวบรวบ
ข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์
ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการของพ้ืนที ่

15 พฤศจิกายน 31 พฤศจิกายน  

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  5 ธันวาคม 

     2 .1  จัดหมวดหมู่  อ งค์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

  12 ธันวาคม 

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

   

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

  20 ธันวาคม 

    2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผน
บูรณาการเพ่ือพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  26 ธันวาคม 

 
 
 
 
 



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด    
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบูรณ์  4  ปี  (2561-2565) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
 ประเดน็การพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
จังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือดำเนินการให้เป็นจริง โดยมุ่งส่งเสริมการเกษตร

ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการ
พัฒนายกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืนเพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่
และผู้มาเยือน  

สภาพทั่วไปของ จังหวัดเพชรบูรณ์มีวิสัยทัศน์ว่า “เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้
มาเยือน” อันหมายถึงอนาคตข้างหน้า จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นเมืองที่อยู่สบายซึ่งมีพันธะกิจว่าเพชรบูรณ์                
จะเป็นเมืองสำหรับอยู่ขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
สง่างาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นเลิศด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมทั้งด้านการศึกษา
และสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือ
นันทนาการ และสุขภาวะแก่มวลชน ไม่มีปัญหาการจราจรและอาชญากรรมมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในด้าน
บริการรวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและภูมิภาคและมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นจริง โดยมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

 
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

STRENGTHS 
1.ศักยภาพในเรื่องพ้ืนที่การทางเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายและผลผลิตสินค้าทางการเกษตร

ที่สำคัญมีปริมาณสูง สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
2.พ้ืนที่เกษตรของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นจำนวนมาก 

และมีสัดส่วนของพื้นที่ที่ได้รับการรับรองดังกล่าวสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
3. โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 
4. มีการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการมีแบรนด์และ   

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเพชรบูรณ์ 
5. พ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
6. ประชากรให้ความสนใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
 



WEAKNESSES 
1. ขนาดเศรษฐกิจยังมีขนาดเล็ก 
2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและระบบบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ส่งผล

ต่อคุณภาพของผลผลิต และผลิตภาพทางการเกษตร 
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านบุคลากร 

มาตรฐานกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การบริหารจัดการ 
5. มีข้อจำกัดในเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งที่มีแต่ทางถนนเพียงอย่างเดียว ที่อาจเป็นอุปสรรคในการ

ลดต้นทุนการผลิตและอาจส่งผลกระทบมายังการให้บริการด้านสาธารณสุข สังคม และการท่องเที่ยว 
6. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นยังอยู่ในระดับต่ำ 
7. การบริหารจัดการขยะ และการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ 
8.การด าเนินการมาตรการทางด้านการใช้พ้ืนที่ยังคงไม่ชัดเจน 
9. แรงงานภาคการเกษตรมีอายุมาก และไม่มีแรงงานที่จะเข้ามาทดแทน ทำให้มีข้อจำกัดในการ 
 

OPPORTUNITIES 
 1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร โดยสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วย
กระบวนการผลิต เน้นการลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจึงเป็น
โอกาสให้เพ่ิมมูลค่าและรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร 

2. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระบบการค้าระหว่างประเทศ 
3. รัฐบาลผลักดันให้ใช้ความได้เปรียบของพ้ืนที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพ่ือแข่งขันกับ

ตลาดโลก 
4. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 
5. แนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เริ่มเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง

มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากสินค้าเกษตรในพื้นที่มากข้ึนได้ 
 

THREATS 
 1. ผลกระทบและข้อจำกัดในการแข่งขันของสินค้าการเกษตร อันสืบเนื่องจากนโยบายการเปิดการค้า
เสรี 

2. งบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีไม่มีความแน่นอน 
4. ผลกระทบทางด้านสังคม ที่อาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมขึ้นของการค้าและการท่องเที่ยว (ผ่าน EWEC) 
5. แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ นำมาสู่จำนวนแรงงานที่ลดลง 
6. ระเบียบกฎหมายของรัฐที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพ้ืนที่ 
โดยสรุป โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์  ประเด็น 

เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดเพชรบูรณ์มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน   คือ  การรวมตัวร่วม
คิด  และร่วมขับเคลื่อนงานที่เป็นประเด็นร่วม  ในระดับต่าง ๆ เช่น การสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายครอบครัว และชุมชนสุขภาวะต้นแบบ  เป็นต้น  การติดอาวุธทาง



ปัญญา โดยใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์  และสังเคราะห์ให้เป็นความรู้ และปัญญาการใช้แนวทางสันติวิ ธีในการ
ดำเนินงานทุกรูปแบบ การสื่อสารถึงกัน ส่งผลให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่วิถีชีวิตบูรณาการเกษตรปลอด
สารอาหารภัย ปลอดสารพิษในพ้ืนที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์  พ้ืนที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารอาหาร
ปลอดภัย ร่างข้อเสนอนโยบายประเด็นเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดเพชรบูรณ์               
ชุดความรู้กระบวนการเรียนรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเยี่ยมไร่ชมสวน 4.0 เครือข่ายเกษตรนักเกษตรแม่นยำ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเยี่ยมไร่ชมสวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือลด ละ เลิก การใช้
สารเคมีและสร้างระบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้น บนวิถีแห่งการบูรณาการ ตั้งแต่การผลิต  
การตลาดและการบริโภค รวมทั้งขยายการสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยของชุมชน
ตลอดจนเกิดการร่วมตัวกันในนามเครือข่ายเกษตรแม่นยำ สู่การยกระดับการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม
และชุดความรู้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 

/e-mail 
1 หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.Node จังหวัด

เพชรบูรณ์  
2/44 ถ.สามัคคีชัย ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
เพชรบรูณ์ 67000 

นางสาววาสนา ทองใบ  
088-2800059 
Tongbai9594@gmail.com 

2 ศูนย์ประสานงานพัฒนาภาคีจังหวัด
เพชรบูรณ์  

2/45 ถ.สามัคคีชัย ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
เพชรบรูณ์ 67000 

นางสาวอรวรรณ์ ดวงดี  
088-2720531 
doungdee_o@live.com 

3 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อบต.ต.ชอนไพร อ.
เมือง จ.เพชรบรูณ์ 
67000 

นายพนิิจ บัวภา 
091 0284350 

4 สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์  นายสมชาย เผือกตระกูลชัย 
5 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้
เด่น 

ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 (ตัวอย่าง) 
อบต.ไผ่
ล้อม 
 

กองทุนสวัสดิการ
ชาวบ้านตำบลไผ่
ล้อม 

การบริหารจัดการ
กองทุนแบบมีส่วนร่วม 

1. นายก อบต.ไผ่
ล้อม  
2. คุณชัยรัตน์ 
สุทธะตั้ง 

ที่ต้ัง
............................ 
เบอรต์ิดต่อ
................. 

2. ตำบลซับ
น้อย 

ศูนย์เรียนรู้เยี่ยมไร่
ชมสวน  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกษตรแม่นยำ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

วาริน รูปจันทร์ ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 บ้าน
คลองยางงาม 
เบอร์ 093-2535133 

3. ตำบลน้ำ
หนาว 

ศูนย์เรียนรู้
ท่องเที่ยวชุมชนวิถี
เกษตรปลอดภัย 

การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
การทำเกษตรสมัยใหม่ 

นายสาธิต คำเจียร
ขจร 

ที่ตั้ง 240 หมู่ 1 บ้าน
ห้วยหญ้าเครือ 
เบอร์ 085-7360080 

4. ตำบลชอน
ไพร 

ศูนย์เรียนรู้ กลุ่ม 
ไอดิน กลิ่นฟาง 

การมีส่วนร่วม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกษตรสมัยใหม่ และ
เกษตรแม่นยำ กับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

นายพินิจ บัวภา ที่ตั้ง 93  หมู่ 4  
บ้านคลองขุด  
เบอร์091 0284350 
 

5 ตำบลนา
ป่า 

ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มผัก
ปลอดภัยใน
ครัวเรือน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคนในชุมชน การ
บริหารจัดการ รวมถึง
การทำเกษตรแม่นยำ
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
ของกลุ่มเกษตรใน
ชุมชน 

นางณฐมน ภูมิภู
เขียว 

ที่ตั้ง 32 หมู่ 7 บ้าน
เฉลียงลับใต้ 
เบอร์ 088 2720531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 
ตำบลซบัน้อยบ้าน
คลองยางงาม 

สถานการณ์การใช้สารเคมีใน
การทำการเกษตรของจังหวัด
เพชรบูรณ์   ยังมีการใช้สารเคมี
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนมากปลูกพ้ืนที่เชิงเดี่ยว 
ความต้องการอยากให้คนใน
ชุมชนและในพื้นที่มีความเข้าใจ
การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์มากกว่าโทษ 

เกิดจากความไม่รู้และ
วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและ
ปริมาณการหรืออัตราการใช้ที่
ถูกวิธี 

คนชุมชน ผู้ริเริ่ม และแกนนำ
ชุมชน  

ตำบลน้ำหนาว ขาดความรู้และความเข้าใจใน
การทำเกษตรปลอดภัย  
ความต้องการ ส่งเสริมให้ความรู้
ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพสารกำจัด
แมลง  และเทคโนโลยีชีวภาพ
ในระบบ    การผลิต 
ความต้องการ สนับสนุนและ
จัดหาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่มี
คุณภาพ  และส่งเสริมให้
เครือข่ายใช้ผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพ 

ขาดการเรียนรู้และพัฒนาที่
ถูกต้องในการทำเกษตร 

คนชุมชน ผู้ริเริ่ม และแกนนำ
ชุมชน 

ตำบลชอนไพร การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
ความหมายของการดำเนินงาน
และวิถีแบบเกษตรแม่นยำ ของ
คณะทำงานในระยะแรกใช้
ระยะเวลานาน 
ประชาชนยังคิดว่า  การทำ
การเกษตรปลอดสารพิษเป็น
เรื่องไกลตัว  เพราะถ้าทำเพ่ือ
ขายจะใช้สารเคมีและจะไม่
บริโภคเอง  จึงไม่คำนึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภค 

ขาดความรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ขาดการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนระยะ
เร่ิมต้น 

ผู้ริเร่ิม ผู้นำ แกนนำ ในชุมชน 

 

 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  ในประเด็นเกษตร
ปลอดสารอาหารปลอดภัย ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

1. การทำ
การเกษตร
ปลอด
สารพิษเป็น
เรื่องไกลตัว  
เพราะถ้าทำ
เพื่อขายจะ
ใช้สารเคมี
และจะไม่
บริโภคเอง  
จึงไม่คำนึงถึง
ผลกระทบท่ี
มีต่อผู้บริโภค 

1.ประชาชน
ยังคิดว่า  การ
ทำการเกษตร
ปลอดสารพิษ
เป็นเรื่องไกล
ตัว  เพราะถ้า
ทำเพื่อขายจะ
ใช้สารเคมี
และจะไม่
บริโภคเอง  
จึงไม่คำนึงถึง
ผลกระทบท่ีมี
ต่อผู้บรโิภค 

1.เกษตรกร  
2.คนในชุมชน
และสังคม 
2.ผู้นำ/แกนนำ 
ในพื้นที่ 

1.
กระบวนการ
เรียนรู้ทีม่ี
องค์ประกอบ
ครบทั้งบุคคล
เรียนรูผู้้นำ
การ
เปลี่ยนแปลง 
พื้นที่ต้นแบบ 
ชุดความรู้ที่
ปรึกษาและ
กระบวนการ
เรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ส่ง
ให้เกิดผลการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อกรอบวิธี
คิดของผู้นำ
การ
เปลี่ยนแปลง
นำสู่การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
และวิถีชีวิต 

1.เกษตร
ปลอดภัยสารทำ
อย่างไร 
2.เกษตรแม่นยำ
โดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทำอย่างไร ่
3.การจัดการ
ความรู้เรื่องการ
ทำเกษตรมีวิธีการ
แบบไหน 

อบต.รพ.สต.ผู้นำ
หมู่บ้าน  ปราชญ์
ชาวบ้าน  มี
บทบาทหน้าท่ีใน
การร่วม
ปฏิบัติการเพื่อหา
คำตอบในทาง
วิชาการและ
ปฏิบัติการ 
พัฒนาเป็นนักจัด
กระบวนการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันใน
ชุมชนและสังคม 

1.ศูนย์เรียนรู้
เยี่ยมไร่ชม
สวนบ้าน
คลองยางงาม 
2.ศูนย์เรียนรู้
ท่องเที่ยว
ชุมชนวิถี
เกษตร
ปลอดภัยบ้าน
ห้วยหญ้า
เครือข่าย 
 
3.ศูนย์เรียนรู้ 
กลุ่ม ไอดิน 
กลิ่นฟาง
ตำบลชอน
ไพร 
4.ศูนย์เรียนรู้ 
กลุ่มผัก
ปลอดภัยใน
ครัวเรือนบ้าน
เฉลียงลับ 
 

ขาดความรู้
และการ
จัดการ
ความรู ้

1.ไม่รู้จัก
หรือไม่
สามารถเข้าถึง
แหล่งเมล็ด
พันธุ์ท่ีมี
คุณภาพที่
เชื่อถือได้ 
2.ขาดความรู้

1.เกษตรกร 
2.นักวิชาการ 
3.ทีมโค้ช/ที่
ปรึกษา 

1.จัดอบรมให้
ความรู้ 
2.ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้
ต้นแบบอยา่ง
ครบวงจร 

-ต้องใช้ความรู้
เรื่องอะไรบ้าง 
-ต้องการความรู้
จากใคร อย่างไร 

-มีเกษตรกรหัว
ก้าวหน้าสามาถ
รพึ่งตนเองได้ 
จำนวน 14 ราย 

-กลุ่มเกษตร
นารวมบ้านวัง
ทอง 



ปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการ
เจริญเติบโต
ของพืชแต่ละ
ชนิด 
3.เกษตรกร
ขาดการ
จัดการความรู้
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน
ในกลุ่มอยู่เป็น
ประจำ ทำ
แบบต่างคน
ต่างทำ และ
คุยกันเฉพาะ
เมื่อเผชิญกับ
ปัญหา 

ขาด
เครื่องมือ/
อุปกรณ์/
นวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่
เหมาะสมกับ
การจัดการ
ในแปลงผลติ 

1.ต้องแยก
อุปกรณ์
เฉพาะจาก
การเกษตร
ทั่วไปทำให้
ต้นทุนสูงข้ึน 
2.การเป็น
เจ้าของ
นวัตกรรมใหม่
ยังเป็นราคาที่
สูงอาจไม่
เหมาะกับการ
ซื้อมาใช้ใน
แปลงเฉพาะ
รายบุคคล 

1.เกษตรกร 
2.นักวิชาการ 
3.ทีมโค้ช/ที่
ปรึกษา 

1.การบริหาร
จัดการ
เครื่องมือ/
อุปกรณ์/
นวัตกรรม
ร่วมกันของ
ในกลุ่ม เพื่อ 
-ลดความ
เสี่ยงการ
ปนเปื้อน  
-ต้นทุนการ
ผลิต  
-ความคุ้มค่า 
-เพียงพอ 

-การทำเกษตร
ปลอดภัยหรือ
เกษตรอินทรีย์ 
ต้องใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์
อะไรบ้างท่ีจำเป็น  
-อะไรที่ต้องมี
เฉาะแปลง 
-อะไรที่ต้อง
บริหารจดัการ
ร่วมกัน อย่างไร 
ใครเป็นคนทำ 

-มีเครื่องมือเดมิ
ของตนเองเป็น
บางส่วน เช่น รถ
ไถ 

-มีโดรนเพื่อ
การเกษตร
ของเครือข่าย 
สถาบันการ
เรียนรูภ้าค
ประชาสังคม
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ขาดข้อมูล
และการ
เข้าถึง
ผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพและ
ปริมาณที่
เพียงพอ 

1.ปุ๋ยชีวภาพ/
ธาตุอาหาร
ตรงตามที่พืช
ต้องการ และ
ปริมาณที่
เพียงพอ 
2.ผลิภณัฑ/์
ชีวภัณฑ์ที่มี
คุณภาพที่ช่วย
ป้องกัน/
จัดการโรค

1.เกษตรกร 
2.นักวิชาการ 
3.ทีม/ที่ปรึกษา 

1.การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล
และ
ผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพและ
เชื่อถือได้ 
2.การทดลอง
ใช้ผลิตภณัฑ์
ที่มีคุณภาพ 
และการเก็บ
ข้อมูลติดตาม

-ปุ๋ยหรือธาตุ
อาหารอะไรที่พืช
ต้องการ เมื่อไร 
อย่างไร  
-ชีวภัณฑ์แตล่ะ
ชนิดมีอะไรบ้าง
ต้องใช้อย่างไร 
เมื่อไร ผลเป็น
อย่างไร 

-ทำน้ำหมักและ
ปุ๋ยพืชสดใช้เอง 

-มีชุดความรู้
และแปลง
ตัวอย่างที่ใช้
ผลิตภณัฑ์
ชีวภาพและ
ชีวภัณฑ์ที่
ได้ผล 



และแมลง ประเมินผล 
ก่อน ระหว่าง 
หลัง การใช้
ผลิตภณัฑ์
นั้นๆ 

การเข้าถึง
การตลาดที่
แน่นอนและ
ต่อเนื่อง มี
ความ
หลากหลาย
เหมาะกับ
ช่วง
พัฒนาการ
ของการ
รับรอง 

1.การรับซื้อท่ี
ไม่ต่อเนื่อง/
สม่ำเสมอ 
2.คุณภาพ
ผลผลติไมต่รง
ตามที่ตลาด
ต้องการ เช่น 
ผลไมส่วยก็จะ
ไม่รับซื้อต้อง
ไปขายตลาด
ทั่วไปทำให้
ไม่ได้ราคา
และขายไม่
หมดต้องทิ้ง
ผลผลติ 
3.แปลงท่ียัง
ไม่ได้
ใบรับรอง
เกษตรอินทรีย์
จะไมม่ีตลาด
รับซื้อเพราะ
ขาดความ
น่าเชื่อถือ ทำ
ให้เกษตรกร
บางคนท้อ
และออกจาก
กลุ่มผูผ้ลติ
กลับไปทำ
เกษตรแบบ
เคมี
เหมือนเดมิ 

1.เกษตรกร 
2.นักวิชาการ 
3.นักบริหาร
จัดการ/นัก
ประสานงาน 
4.ฝ่ายการตลาด/
บริษัทท่ีรับซื้อ
ผลผลติ แยก
ผลผลติตามตลาด 
เช่น ตลาด
ปลอดภัย ตลาด
อินทรีย์  
5.ทีมโค้ช/ที่
ปรึกษา 

1.วางแผนกับ
บริษัทรับซื้อ
ผลผลติ 
2.มีแผนการ
บริหาร
จัดการของ
กลุ่ม  
3.มีพื้นท่ี/จุด
รวมกลุม่เพื่อ
รองรับและ
จัดการ
ผลผลติของ
เกษตรกร 
ก่อนส่งบริษัท 
3.มีการ
จัดเก็บข้อมลู
อย่างเป็น
ระบบ 

-ตลาดต้องการ
อะไรบ้าง  
-เกษตรต้องผลิต
อะไร ปรมิาณ
เท่าไร  
-การบริหาร
จัดการเป็น
อย่างไร 
-จุดคุ้มทุน หรือ
กำไร และความ
คุ้มค่าในระยะ
ยาว 
-ความสำเร็จ
อะไรบ้างท่ีเป็น
รูปธรรม 
-ต้องมีข้อมูลอะไร
เพื่อการวิเคราะห์ 
เพื่อต่อยอดและ
ขยายผล 
-เป้าหมายการต่อ
ยอดขยายผล 

-มีบริษัท เนชรัล 
พรีเมียม จำกัด 
เป็นบริษัทรับซื้อ
ผลผลติอินทรีย ์

-เพิ่มช่องทาง
การตลาด
ให้กับผลผลติ
เกษตร
ปลอดภัย 
-ประสานงาน
กับหน่วยงาน
รัฐเพื่อทำ
แปลงรับรอง
มาตรฐาน
เษตรอินทรีย ์

 
 
 
 
 
 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรปลอดภัย 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหว้ยหญ้าเครือข่าย ตำบลน้ำหนาว อำเภอนำ้หนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายสาธติ จำเจียกขจร  
3) ที่มา แนวคิด 

บ้านห้วยหญ้าเครือข่าย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชน
อื่นๆ ตำบลน้ำหนาวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง มีภูเขาและป่าไม้เกือบเต็มพื้นท่ี อีกส่วนหน่ึงเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ     
อาชีพหลัก ของชาวบ้านส่วนใหญ่ ทำสวน/ ทำไร่ ตามฤดูการ จำนวนครัวเรือนท้ังหมด 115  ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ซึ่งอยู่
เป็นผู้สูงอายุ และวัยทำงาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ หาของป่า แต่ละครอบครัวมีพื้นท่ีทำกินน้อย ทำแค่พอกิน
ในครอบครัวเท่าน้ัน ส่งผลต่อรายได้ต่อครอบครัวน้อย ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยาก 

ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อยเนื่องจาก พื้นที่ใน
การประกอบอาชีพอยู่ในเขตป่าสงวน ส่งผลให้พื้นที่ทำกินมีน้อย การทำสวนทำไร่ต้องรอให้เป็นไปตามฤดูการ ถึงจะได้ผลผลิต 
กลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวมาร่วมกันคิดเพื่อหาแนวทางสร้างเสริมรายได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรที่ต้องรอผลผลิต โดยดู
จากสภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก  โดยเน้นเรื่องการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ชมสามภู นอนดูดาว รับ
ลมหนาวที่ภูฮี เป็นคอนเซปต์ของการมาท่องเที่ยว อากาศสดช่ืน ยืนชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ของผืนป่า นั่งอีแต๊ก ลงเดินไปยัง
ห้องครัวธรรมชาติ ชมสวนไร่พริกไท สวนผลไม้ ทานข้าวกลางป่า กับเมนู "หลามไก่บ้าน" ท่องเที่ยวกรีนซีซัน "บ้านห้วยหญ้า
เครือ" อำเภอน้ำหนาว ชุมชนบนเขาท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 

 อนุรักษส์ืบสาบภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงได้จัดตั้งกลุ่มและศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรปลอดภัย บ้าน
ห้วยหญ้าเครือข่าย เนื่องจากศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรปลอดภัย เป็นการสร้างรายได้เสริมของชุมชน โดยอาศัยเวลา
ว่างจากการทำไร่/ทำสวนเสร็จ ในการมาถ่ายทอดความรู้จากเล่าเรื่อง การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในการสร้างรายได้ อีก
ด้วย 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรปลอดภัย มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายกวี คำสิงห์คำ ใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหญ้าเครือข่าย และแกนนำ

ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรปลอดภัย” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม สถานท่ีแลกเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรปลอดภัย   

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ นายวิเชษฐ์ สุริยเมธีกุล,นายสาธิต คำเจียกขจร, แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง สถานท่ีแลกเปลี่ยนท่ีบ้านนายวิเชษฐ์ สุริยเมธีกุล หรือกานต์กลมโฮมสเตย์ 

3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 1) นายสุรพงษ์ พรมเท้า และนายธีรภัทร ปัดชา  สถาบันการเรียรู้ภาคประชา
สังคมจังหวัเพชรบูรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดรู้ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรปลอดภัย  
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ

ในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้แนะนำระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  
2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ คณะครูในโรงเรียนบ้านห้วยญ้าเครือข่าย มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชน

ด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ ส.อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว หมู่ที่ 1  มีบทบาทเช่ือมต่อแนวทางหรือ
โอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน 
วัสดุอปุกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 



ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน 
(ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ 
เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของ
ตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำหนาว  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริม่ต้น โดยจัดแบ่งภาระงานให้เข้าสู่พันธกิจปกติ เพื่ออำนวยการ และประสานงาน เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหารายได้
เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ 
และหาของป่า มีรายได้น้อย จึงร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน 
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาค
วิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันชาวบ้ านได้รวมกลุ่มเรียนรู้
ท่องเที่ยววิถีเกษตรปลอดภัยบ้านห้วยหญ้าเครือข่ายและมีปราชญ์ชาวบ้านคนอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในกลุ่มเพิ่มขึ้นหลังจากท่ีได้เห็นผล
จากการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) การส่งเสรมิเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 2) สร้าง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  
 
1)  ชื่อผลงาน : กลุ่มวิสาหกจิชมุชนนารวมบ้านวังทอง 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน : นายอนุชา  สัมมะเจริญ 
3) ที่มา แนวคิด 

ชุมชนบ้านวังทองมีประชากรทั้งสิ้น 1,170 คน จำนวน 274 ครัวเรอืน มีปัญหาและได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกผัก/การบริโภคผักท่ีมสีารเคมตีกค้างในชุมชนหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพพบผู้ป่วยกลุม่เสี่ยง(โรคเบาหวาน,ความดัน,
มะเร็ง,หัวใจ)จำนวน 51 ราย ด้านเศรษฐกิจพบว่าประชากรมีรายจ่ายเพิ่มจากค่าปัจจยัการผลติและค่ารักษาพยาบาล ด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่าสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในดิน ค่า ph ของดินเป็นกรด พืชไม่ สามารถนำธาตุอาหารในดินไปใช้
ประโยชนไ์ด้ ระบบนิเวศน์ถูกทำลายลง 
           สาเหตุของปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบอุตสาหกรรม 
(การปฏิวัติเขยีว ถูกหลอกจากต่างชาติและระบบทุนนิยม) ประชากรมีค่านิยม/เชื่อว่า การปลูกพืชผกั-ผลไม้ ต้องใช้ปุ๋ยและยา 
ถ้าไม่ใช้คงไมไ่ด้กินแน่ๆขาดยุทธศาสตร์การรณรงค์การสร้างแรงจูงใจให้ประชากรมคีวามรูจ้ากพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร 
และองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย ์

จากการข้อมูลและสถาณการณ์ด้งกล่าวทำให้ผู้นำในชุมชนเกิดความตระหนักรวมกลุม่กันเพื่อผลิตอาหารปลอด
สารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือนและผลิตอาหารปลอดภยัส่งตลาดส่งใหกับผู้บรโิภคที่ต้องการรับประทานอาหารปลอดภัยและลด
ความเสีย่งจากการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในอาหารและผลกระทบอื่นๆที่ตามมาจึงทำให้เกดิการรวมตัวของแกนนำ 
จำนวน 6 คน เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนบ้านวังทอง ภายใต้ช่ือ “กลุ่มวิสาหกจิชุมชนนารวมบ้านวังทอง” ผลิตพืช ผกั 



ผลไม้ ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขอืเปราะ ถั่วฝักยาว มะละกอ ฝรั่ง กระเพรา พริก ฯลฯ โดยมีหลักการเกี่ยวกับการผลิตอาหาร
ปลอดภัย คือ  1.ความรู้ 2.ผลติภณัฑ์ที่ปลอดภัย 3.ตลาด 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนารวมบ้านวัง
ทอง มีวิทยากรประกอบด้วย 
1) วิทยากรวิชาการ นายอนุชา  สัมมะเจริญ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 4 บ้านวังทอง ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ให้ความรู้เรื่องชนิดของพืช การวางระบบแปลง โรคแมลง  
2) วิทยากรกระบวนการและประสานงาน นายกันต์ทิพย์  คำเกตุ บ้านเลขท่ี 93 หมู่ 4 บ้านวังทอง ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต นักวิชาการ และการตลาด 
3) วิทยากรด้านการตลาด นายกฤษฎา  นุ้ยสุข ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลง 

ควบคุณภาพผลผลิต การคัดเกรด การขนส่ง ราคาผลผลิต ปฏิทินพืชผักท่ีตลาดต้องการ 
4) วิทยากรปฏิบัติการ นายประพันธ์  ม่วงน้อยเจริญ นางสมบัติ ม่วงน้อยเจริญ นายสมควร  ม่วงน้อยเจริญ อยู่บ้านวังทอง 

ตำบลวงชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายธนพล  มีถิ่น อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นเกษตรกรผู้ผลิตและเป็นต้นแบบให้เกษตรกรคนอื่นๆในชุมชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องการผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ แกนนำชุมชน หรือเรียกว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมกลุ่มกันเพื่อค้นหาพื้นที่เพาะปลูก แหล่ง

น้ำ ท่ีเหมาะสมกับการผลิต ร่วมกันวางแผนการผลิต กำหนดชนิดพืช ผัก ปริมาณ ที่แต่ละแปลงจะต้องปลูก และจัดทำปฏทิน
การผลิตร่วมกันกับฝ่ายวิชาการ และการตลาด 

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ แกนนำในชุมชนท่ีมีความรู้ เข้าถึงแหล่งความรู้ และสามารถจัดการความรู้เป็น มีบทบาท
ในการค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา การจดบันทึก การจัดการความรู้ที่เกิดขึ้น แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มการตลาด คือ บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมียม ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีบทบาทในการให้ข้อมูลชนิดพืช ผัก ท่ีตลาดต้องการ ปริมาณ คุณภาพ และราคา การขนส่ง และกำหนดปฏิทินการ
ผลิตร่วมกับแกนนำเกษตรกรในชุมชน ตรวจติดตามแปลงตั้งแต่การเตรียมแปลง การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การตรวจสาร
ตกค้างในพืชผัก รวมถึงการขนส่ง และคอยให้คำปรึกษาเมื่อเกษตรกรประสบกับปัญหาด้านการเกษตร 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู โดยสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลพืน้ฐานด้านการเกษตรภายในตำบล เช่นพ้ืนท่ี
การเกษตร แหล่งน้ำ การตรวจเยีย่มแปลง ให้กำลังใจแก่เกษตรกรผูผ้ลิต และประชาสมัพันธ์ให้กับคนในชุมชนที่สนใจเพื่อการ
ขยายผล 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการครอบครัวแกนนำประสบภาวะวิกฤติเริ่มเจ็บป่วยด้านสุขภาพ คนในชุมชนก็มีสภาวะ
เจ็บป่วย สภาพดินจากการทำเกษตรเริ่มเสื่อมลงการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผลเหมือนเมื่อก่อน สุขภาพชีวิตไม่ดีขึ้น รายได้น้อยลง 
จึงได้ร่วมพูดคุยกับแกนนำในชุมชนที่สนใจอยากเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรจากเคมีมาเป็นผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อบริโภคและขาย
เพื่อให้มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือนและมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต และได้รู้จักกับนักวิชาการที่มีองค์
ความรู้ และบริษัทที่รับซื้อผลผลิตที่เชื่อถือได้ จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนนารวมบ้านวังทอง”  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  เริ่มต้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ภายใต้โครงการ “ผลิตแลบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน” และการสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนเกิดการ
ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการผลิตอาหารแบบเดิม ให้ความสนใจการผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีแปลงต้นแบบท่ีเกิดจากแกนนำที่
เริ่มดำเนินการก่อนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา และมีช่องทางการตลาดที่แน่นอนเช่ือถือได้ จึงทำใ ห้
เกษตรกรผู้ผลิตมีความมั่นใจ มั่นคง และสามารถต่อยอดและขยายผลในชุมชนได้มากข้ึน  



8) ผลที่เกิดขึ้น ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
           ตัวเกษตรกรผูผ้ลิตและคนในชุมชน ลดการสมัผสักับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้รับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย ชีวิตมีคณุภาพ ครอบครัวสามารถมาช่วยงานในแปลงผลติได้อย่างไม่กังวล สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้มาก
ขึ้น ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมีและยาฆา่แมลงลง มีรายได้เพิม่มากข้ึนและต่อเนื่อง 
          ชุมชนมีพื้นท่ีที่ใช้สารเคมนี้อยลงสามารถลดความเสี่ยงจากการสะสมของปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลงลงทั้งในดิน ในน้ำ และ
อากาศ เป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรเคมีมาเป็นเกษตรกรอินทรยี์ หรือเกษตรปลอดภัยได้   
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 
          สอดคล้องกับ 1)แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) วิสัยทัศน์  ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และ
ผู้มาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งสง่เสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่เป็นจดุเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมือง
แห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยอืน”  
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรา้งความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
              2) นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดเพชรบรูณ์ ประเด็น อาหารปลอดภัย 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

กลุ่มวิสาหกิจชมชนนารวมบ้านวังทอง สามารถเป็นแปลงต้นแบบ เป็นบุคคลต้นแบบ เรื่องการผลติอาหารปลอดภัย
แบบครบวงจร สามารถนำไปขยายผลต่อยอดรวบรวมกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยใหเ้ต็มชุมชน ยกระดบัสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สุขภาพและวิถีชีวิต ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน โดยยึดหลักการเดิมและเพิ่มนวตักรรมและ
องค์ความรู้ใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้ 1. ความรู้และการจัดการความรู้ 2. เครื่องมือ และนวัตกรรมทีท่ันสมัย และแม่นยำ 3. 
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ และชีวภณัฑ์ 4. การตลาด 5. โค้ช และที่ปรึกษา 
 
1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง กลุ่มนาแปลงใหญ ่
1.2) ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 3 บ้านชอนไพร  ตำบลชอนไพร  อำเภอเมือง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  นายพินิจ  บัวพา 

3) ที่มา แนวคิด 
             บ้านชอนไพรเป็นบ้านดั้งเดิมที่ตั้งขึ้นพร้อมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรื่องเล่ามาว่า  นายพรานได้เข้าไปล่าสัตว์ป่า  ได้
ยิงหมูจนได้รับความบาดเจบ็มันจึงได้ซอนป่าหนี   จึงได้ตั้งช่ือตามหมูป่าท่ีหนีไป   พ้ืนท่ีภูมิประเทศของตำบลชอนไพร   มีพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งนา ไร่  สวน ที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบล  แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน  ในฤดูแล้งมี
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร  ในฤดูฝนทำให้เกิดอุทกภัย อาชีพหลัก เกษตรกรรม   จำนวน
ประชากรตำบลชอนไพรทั้งหมด 8,304  คน  ชาย จำนวน 4,087 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22 หญิง จำนวน  4,217 คน  คิด
เป็นร้อยละ 50.78  จำนวนครัวเรือนท้ังหมด  3,188 ครัวเรือน  มี11 หมู่บ้าน    
             การเกษตรส่วนตัวเมื่อปี 2550-2554  รู้สึกเหนื่อยมากและท้อ เพราะไม่เคยทำไร่ทำนา ตอนนั้นทำนาข้าว ปลูก
ข้าวโพด  ดูจุดคุ้มทุนแล้วไม่คุ้ม  เหมือนชาวนาคนอื่น  โอกาสที่จะลืมตาอ้าปากไม่ได้  เวลาไปขายข้าวเราไม่สามารถกำหนด
ราคาเองได้  จึงมีความคิดอยากเปลี่ยนทำเกษตรแบบผสมผสาน  เมื่อปลายปี 2555ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับการยอมรับเป็น
แบบอย่างให้กับคนในชุมชน  จึงมีแนวคิดว่าอยากรวมกลุ่ม  เกษตรอำเภอประสานมาว่าทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่ม
กัน  จึงประกาศรับสมัครและมีคนสนใจเข้ามาสมัครกันมากและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว มีผู้เข้าร่วมประชุมกันมากและมีมติใน



ที่ประชุมภาครัฐก็ส่งเสริมสนับสนุนโดยให้จัดทำโครงการและเสนอสิ่งที่ต้องการเช่น  โดรน เครื่องหว่าน ลานตาก งบประมาณ 
1.4 ลา้น แต่โครงการที่เสนอไม่ผ่าน พอรอบสองกลับอยากได้รถเกี่ยวข้าวแทน เพราะเห็นว่าจะคุ้มทุนกลุ่มจะมีรายได้ 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านชอนไพร  มี
วิทยากร  ประกอบด้วย 

1. วิทยากรสร้างแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหา  ได้แก่  อาจารย์สุรพงษ์ พรมเท้า ผู้อำนวยการสมาคมสถาบันการ
เรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ  ได้แก่  นางบุญเลิศ  ปราบภัยเป็นผู้นำนาแปลงใหญ่บ้านนายม 
3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นายภมร  ปัตตาวะตัง  นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ  นายเรวัต รัตนวิชัย เกษตรตำบลชอนไพร 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
          มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
        1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเกษตรเรื่องการกำจัดหญ้า  ศัตรูของข้าว แมลง 
และโรคของข้าวการใช้ปุ๋ยชีวภาพในชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้ และนอกชุมชนที่สนใจ 
        2. กลุ่มของภาควิชาการหรือโค้ชที่ปรึกษา คือ  อาจารย์สุรพงษ์ พรมเท้า ผู้อำนวยการสมาคมสถาบันการเรียนรู้ภาค  
ประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ความรู้ตั้งแต่น้ำท่ีไม่เพียงพอกับการเกษตร พืชต้องการอะไรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต 
3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สอบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร หมู่ที่ 3  มีบทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของการ
พัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน ฤดูแล้งมี
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร  ในฤดูฝนทำให้เกิดอุทกภัย เพราะชาวบ้านทำอาชีพหลัก 
เกษตรกรรม   
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การหนุนเสริมขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ขุดลอกคลองให้
ชาวบ้าน ฤดูแล้งตั้งเครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำให้ส่วนฤดฝูนทำผนังกั้นน้ำให้ชาวบ้านตำบลชอนไพร 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา จุดเปลี่ยนแรก  ทุกคนท่ีเข้ามาเพื่อเรียกร้อง ร้องขอให้คนอื่นมา
ช่วยเมื่อมีปญัหาแต่ไม่อยากให้ข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม จึงร่วมกันคดิหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิม่
คุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้พเิศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนรว่ม จุดเปลี่ยนครั้งท่ีสอง  
กลุ่มนาแปลงใหญ่มีรปูแบบการบรหิารและจัดการที่สามารถตอบโจทย์ได้ มีกิจกรรมดีๆมากมาย เกิดการเรียนรู้ทั้งคนท่ีเห็น
ด้วยและไมเ่ห็นด้วย ได้พลังจากการทำเกษตรแม่นยำ เพราะเกษตรกรเริม่ศึกษาเรยีนรู้มากข้ึน 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน  ชาวบ้านไดเ้รียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่  อาจารย์
สุรพงษ์ พรมเท้า  นางบุญเลิศ  ปราบภัยเป็นผู้นำนาแปลงใหญ่บ้านนายม   เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจยัข้าวพิษณุโลก นายภมร  ปัตตา
วะตัง  นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ  นายเรวตั รัตนวิชัย เกษตรตำบลชอนไพร  สามารถคดิ วิเคราะห์ เพื่อหาทางออก
ของปัญหาของ ตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ 2) 
สร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนตลอดไป  3) สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้  
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เน้นการปฏิบัติ และมาศึกษาร่วมกนัจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
เรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องน้ำไม่เพียงพอกับการเกษตร ปญัหาการกำจัดหญ้า ศัตรูพืช แมลงและโรคของข้าวกลุ่มนาแปลง
ใหญ่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ได้แก่ โดรน เป็นต้น 

 
 
 



1)  ชื่อผลงาน 
     1.1 การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนบ้านเฉลียงลับใต้  
     1.2 ท่ีอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านเฉลียงลับใต้ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
2) ชื่อเจ้าของผลงาน  
      นายสวัสดิ์  ติดผาย 
3) ท่ีมา แนวคิด 

ชุมชนบ้านเฉลียงลับใต้ หมู่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีครัวเรือนจำนวน 243 ครัวเรือน อาศัยอยู่
จริง 199 ครัวเรือน มีประชากรรวม 865 คน แบ่งเป็น ชาย 424 คน หญิง 441 คน ลักษณะหมู่บ้านใกล้กับภูเขา ใกล้ชุมชนมี
เขื่อนกักเก็บน้ำขนาดเล็ก 1 แห่งไว้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน มีน้ำใช้ในครัวเรือนตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำในเขื่อน
น้อยลงส่งผลให้ครัวเรือนจะต้องประหยัดน้ำในช่วงฤดูแล้ง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ในชุมชน น้ำสำหรับการเกษตรได้จากเขื่อนกักเก็บน้ำและน้ำฝนตามฤดูการ การเกษตรร้อยละ 97 ใช้สารเคมีในการผลิต ส่งผล
ให้พืชผักตามแหล่งธรรมชาติมีจำนวนลดลงและอาจมีสารเคมีตกค้างท้ังในพืชผักท่ีผลิตและพืชผักตามแหล่งธรรมชาติ  

ครัวเรือนในชุมชนบ้านเฉลียงลับใต้ 7 มีพฤติกรรมนยิมซื้อผักจากตลาดมาบริโภค เพราะสะดวกและมีให้เลือก
หลากหลายชนิด และมักเลือกผักที่สวยงามมากกว่าคำนึงถึงความปลอดภัย หรือแหล่งที่มากของผัก 
 การปลูกผัก จากข้อมูลที่สอบถามครัวเรือนในชุมชน ผักท่ีมักปลูกไว้ส่วนใหญ่เป็นผักท่ีใช้ประจำในครวัเรือน เช่น ข่า 
ตะใคร้ มะกรูด กระเพราะ มะนาว พริก ฯลฯ มจีำนวน 57 ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ 30 ใช้สารเคมจีำนวน 22 ครัวเรือน ผัก
รับประทานใบและผล เช่น คะน้า ผักกาดขาวปลี ถั่วฝักยาว มะเขือ จำนวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5 ใช้สารเคมี จำนวน 
6 ครัวเรือน ซื้อผักรับประทานจำนวน 123 ครัวเรือน ผักท่ีรบัประทานใบและผลส่วนใหญ่จะได้จากการซื้อในตลาดชุมชน 
ร้านค้าชุมชน และตลาดในเมือง เช่น ตลาดค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อผักบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 600 บาท/
เดือน/ครัวเรือน  
 การใช้สารเคมีปลูกผักในชุมชน เนื่องจากครัวเรือนที่ทำอาชีพการเกษตรทำมีสารเคมพีร้อมใช้ในการเกษตรจึงสะดวกที่
จะใช้สารเคมีสำหรับกำจัดศัตรูพืชในผักท่ีปลูกในครัวเรือนด้วย เช่น หอยทาก มด เพลี้ย หนอนผีเสื้อ ฯลฯ 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

1.  เดิมแกนนำในชุมชนบ้านเฉลยีงลบัใต้หมู่ 7 มีการรวมกลุ่มกับแกนนำชุมชนหมู่ 3 เพื่อจัดตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์และกลุ่ม
ปุ๋ยดินดี โดยใช้ช่ือกลุ่มวิสาหกจิชุมชนตำบลนาป่า ได้รับองค์ความรู้จากนักวิชาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
และพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสมาชิกกลุม่ผูผ้ลติข้าวจำนวน 20 คน สามารถผลิตข้าวอินทรยี์ที่มคีุณภาพโดยไดร้ับ
ใบรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรยี์จากกรมการข้าว จำนวน 4 ราย อยู่ในหมู่ 7 จำนวน 1 ราย คือ นายอาจ  ดวงดี ได้เสียชีวิตไป
แล้วเมื่อปี พ.ศ.2559  และในปี พ.ศ. 2551 นายอาจ ดวงดี ได้จัดตั้งคณะบุคคลมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผูผ้ลติและ
บริโภคอาหารปลอดภยัจากสารพษิ โดยใช้ช่ือคณะบุลคลว่า “คณะบุคคลคนรักษ์ท้องถิ่น” ปัจจุบันคณะทำงานในคณะบุคคล
และครอบครัวได้สืบสานเจตนารมด์ังกล่าว ด้วยการผลิตผักปลอดภัยไว้สำหรับบรโิภคในครัวเรือนและสามารถเป็นครัวเรือน
ต้นแบบให้ชุมชนได ้

2.  มีครัวเรือนที่ปลูกพืชผักลักษณะไร่-นา-สวนผสม จำนวน 1 ครัวเรือน มีการจัดการพื้นท่ีปลูกผักรอบบา้นอย่างเป็น
ระบบ ทำให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคตลอดทั้งปี สามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบให้ชุมชนได้ 

5 รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
           1. เกิดคณะทำงานท่ีมีความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการทีม่าจากกรรมการหมู่บ้านตัวแทนคุ้ม 
ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มอื่นๆ ท่ีเหน็ชอบร่วมกัน มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ 
พัฒนาเป็นนักวจิัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรยีนรู้  

2.เกิดกลไกสนับสนุนการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ชุมชนมีข้อมูลสถานการณ์ด้านพฤติกรรมการ
ปลูกและบริโภคผัก (ระบุ ชนิด พันธุ์ จำนวน การใช้ประโยชน์จากผัก ข้อมูลผักท่ีซื้อมาบริโภค) การใช้สารเคมีในชุมชน และนำ
ข้อมูลไปใช้รวมถึงคืนข้อมูลให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดกติกาหรือข้อตกลงเรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอด
สารเคมี และเกิดการปฏิบัติตามกติกาหรือข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ 



3.ครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักโดยไม่ใช้สารเคมี ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ปลูกผักโดยไม่ใช้
สารเคมีใดๆ ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ชนิด จากที่มีอยู่เดิม เป็นผักพื้นบ้าน ผักตามฤดูกาล ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของครัวเรือน บริโภคผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก
บริโภคต่อครัวเรือนต่อสัปดาห์ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
     จากข้อมูลการสรุปและประเมนิโครงการ “อบรมเกษตรปลอดโรคผู้บรโิภคปลอดภยั ตำบลนาป่า ปี 2561” โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ได้มีการเจาะเลือดหาสารพิษในร่างกาย จำนวน 101 คน พบว่า มีกลุ่มปกติจำนวน 49 คน กลุ่ม
เสี่ยงจำนวน 12 คน กลุ่มปลอดภยัจำนวน 35 คน และกลุ่มไม่ปลอดภัยจำนวน 5 คน 

- ด้านพฤติกรรม วิถีชีวิตที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ไม่สนใจแหล่งที่มาของอาหาร ขาดความตระหนักรูเ้รื่อง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการผลติและบริโภคอาหารปลอดภัย 

 - ด้านความเช่ือ/ค่านิยม ชอบทานอาหารตามโฆษณา นิยมรสชาตทิี่อร่อยมากกว่าความปลอดภยั ไมเ่ชื่อว่าการ
เจ็บป่วยจะเกิดจาการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย  

 - ด้านชุมชน ไม่มีการจดัการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันเรื่องการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย 
 - ด้านระบบ มีรา้นจำหน่ายปุย๋และสารเคมีในชุมชนที่เข้าถึงง่ายมีระบบจ่ายก่อนผ่อนทีหลัง 

ชุมชน ฯ จึงได้จัดทำโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปลูกผักปลอดภัยมากข้ึนจนเกดิวิถีการปลูกผักท่ีไร้สารเคมี สามารถนำไปใช้บริโภคในครัวเรือนแลกเปลี่ยน หรือขายในชุมชน 
จนทำให้รายจ่ายของการซื้อผักของแต่ละครัวเรือนลดลง 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
            ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ เกิดการแบ่งปันต้นกล้าผัก แบ่งปันผลผลติให้กับเพื่อนบ้าน 
คนรู้จักทั้งในชุมชน นอกชุมชน ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการเริ่มเก็บเมลด็พันธ์ุผัก และปลูกผักปลอดสารเคมไีว้บรโิภคเองอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดเป็นความยั่งยืนหลังจากสิ้นสดุการดำเนินโครงการ 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 
            สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกีย่วกับ  

1) สร้างความเขม้แข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร พึ่งพาตนเองได ้

2) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ และยั่งยืน  
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
        เป็นพื้นที่ต้นแบบ พ้ืนท่ีเรียนรู้ หรือ แหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชนให้กลุ่มเครือข่าย สามารถนำไปตอ่ยอด ขยายและนำไป
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประเด็น
เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษา และรวบ
รวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์
ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการของพื้นที ่

5-20 พ.ย 63 คณะทำงานมีศักยภาพ และมี
ความสามารถในการรวบรวม
ข้อมู ลและสนั บสนุ นการ
ด ำ เนิ น งาน ข อ งภ า คี ให้
สามารถดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

นางสาววาสนา ทองใบ 

จัดเวทีสานพลังเพื่อจัดทำแนวทางการ
พัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์
ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหา 

5 ธ.ค 63 ไ ด้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์และเชิงประเด็น6 
ในการดำเนินงานเรื่องเกษตร
ปลอดสารอาหารปลอดภัย 
กับการพัฒนาไปสู่ เกษตร
แม่นยำ และเกษตร4.0  
  

นางสาววาสนา ทองใบ 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบนัวิชาการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. นายสุรพงษ์ พรมเท้า  
2. นางสาววาสนา ทองใบ  
3. นางสาวสุพัตรา สุกแก้ว 
4. นางสาวอรวรรณ์ ดวงดี  
5. นางพรกมล แก้วเพียร 
6. นางณฐมน ภูมิภูเขียว 
7. นางสาวกัลย์วริษย์ กระแสร์ 
8. นายพินิจ บัวภา 
9. นายธีรภัทร ปัดชา 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
• สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
• โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
• สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ 
• หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ระดับพ้ืนที่ Node จังหวัดเพชรบูรณ ์
• เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 


