
          การถอดบทเรียนการดาํเนินงานศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

จุดท่ี 1 พ้ืนท่ีเปาหมาย  

          ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธาน ี

ที่ตั้ง หมูท่ี 9 ตาํบลคลองนอย อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

         เกษตรกรตนแบบ นายสุมาตร อนิทรมณี 

1) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และ ศูนยเครือขายทําอะไรบาง  

แลวมารวมตวักันไดอยางไร 

           ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ปาลมน้ํามนั) ซึ่งศนูยมีจุดเดน คอื การ

เก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้าํมนัท่ีมีคุณภาพ และมีศนูยเครอืขายจํานวน 16 ศูนยเครอืขาย โดยแตละศูนย

เครือขายจะมคีวามโดดเดนไปแตละดานไมเหมือนกนั โดยประกอบไปดวยศนูยเครือขายดานปาลม

น้ํามนั มะพราวน้ําหอม เล้ียงสัตวและเกษตรผสมผสาน เปนตน 

           จุดเริ่มตน เนื่องจากประธานศนูยมีความมุงมัน่ และตอสูเพ่ือพ่ีนองเกษตรกรในพ้ืนที่มาตลอด 

และในจุดนี้จึงไดคดัเลือกจุดนี้เปนศูนยหลักเนื่องจากมคีวามพรอมดานสถานท่ี ประธานศนูยมคีวาม

พรอมในการประสานงานและบรหิารจัดการ และมีความรูสามารถแกไขปญหาดานการเกษตรใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนที่ได 

 2) แนวทางการพัฒนาของศูนย 

            2.1) สงเสริมการจัดการเพ่ือการลดตนทุนการผลิตปาลมน้าํมนั 

            2.2) รณรงคใหความรูเกี่ยวกบัการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันทีม่ีคุณภาพ ตรงความตองการ

ของแหลงจําหนายลดปญหาการกดราคาผลผลิต และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกบัผลผลิต 

            2.3) ใหความรูดานการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามนั การปองกัน กําจัดโรคและแมลง

อยางตอเนื่อง 

3) แนวคิดการพัฒนาเครือขาย   

            ศนูยเขมแข็งใชหลักการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกปญหา รวมรบัผลประโยชน 
 

4) ประโยชนท่ีไดรับ 

            4.1) การมศีนูยการจัดการจะงายขึน้และเปนจุดศูนยรวมใหกับสมาชกิได 



            4.2) เกษตรกรมีทีพ่ึ่งไดแนวทางการทาํงานไปในทิศทางเดียวกัน 

            4.3) ศนูยหลักและศูนยครือขายสามารถเปนแหลงขอมูลสนับสนุนทางวชิาการโดยศูนยเปน

แหลงขอมูลใหเกษตรกรเริม่ตนในการผลิตพืช ทัง้การผลิตและการตลาด 

            4.4) ศูนยสามารเปนชองทางการแกไขปญหาใหกับกลุมสมาชกิและเกษตรกรในพ้ืนที่ได 

5) แนวทางการสรางความเขมแข็ง 

   5.1) สรางความเขมแข็ง โดยสรางบทบาทใหศนูยเครอืขาย พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

   5.2) ใชกลไกของการประชุม สรางบรรยากาศของการเรียนรูรวมกนั เปนตัวผลักดันใหแตละศนูย 

มีการเรียนรู แขงขันกัน เมื่อรวมกันเปนเครือขาย ในการทํางานไดแรงจูงใจ ไดความสามัคค ี

   5.3) สงเสริมใหมีการศกึษา ดงูานกิจกรรมของศนูยเครือขาย ในลักษณะหมุนเวยีน จัดเปนระบบ

การศกึษาดงูานในพ้ืนท่ี เปนการสรางงาน สรางรายได ทําใหเปนอีกแรงจูงใจในการพัฒนาศูนยเครือขาย 

6) ปจจัยท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

   6.1) ปจจัยดานผูนําของศนูย เนื่องจาก ผูนาํองคกรมคีวามพรอม เปนที่ยอมรบั มีความรูและทกัษะใน

การบริหารจัดการ 

   6.2) การใหความรวมมือของสมาชิกในการรวมขับเคล่ือนการดําเนนิงานทั้งศูนยหลักและศนูย

เครือขาย รวมดําเนินการ และพัฒนา อยางสม่ําเสมอ 

7) ปญหาอุปสรรค 

   7.1) ในการจัดสรรงบประมาณจากภาครฐัท่ีผานมาไดไมครบทุกศนูย แตในทีป่ระชุมไดปรึกษา หารือ 

และตกลงรวมกันในการจัดสรร เพ่ือใหเกดิความพึงพอใจรวมกัน โดยพิจารณาจากศนูยท่ีตองการพัฒนา

เปนอนัดบัแรก  

   7.2) ในการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา ความพรอมของแตละศนูยไมเทากนั ซึ่งกแ็กปญหาโดยใหแตละ

ศูนยถอดบทเรียนตัวเอง และนํามาปรบัปรุงในจุดดอยใหดีย่ิงขึ้น 

8) การไดรับการสนับสนุน 

      ในการดําเนินงานท่ีผานมาไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานตางๆ เชนจาก องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในการสนบัสนนุการจัดงาน field day งบพัฒนาจังหวัด เชน ไดโรงเรือนผลิตปุยอนิทรีย และงบ

ดําเนนิงานตางๆและขอมูลวชิาการจากกรมสงเสรมิการเกษตร และไดรับการดานศึกษาวิจัยของกลุม

จากกรมวิชาการเกษตร  



9) แนวทาง/แผนการขับเคลื่อนการดาํเนินงานตอไป 

      มุงเนนการสรางเครือขายท่ีเขมแขง็ สงเสริมการทาํแผนการจัดการความรูในการผลิต การตลาด

อยางตอเนื่อง 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          การถอดบทเรียนการดาํเนินงานศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 

จุดท่ี 2 พ้ืนท่ีเปาหมาย  

          ศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอรัษฎา จังหวดัตรัง 

ที่ตั้ง หมูท่ี 15 ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวดัตรัง 

         เกษตรกรตนแบบ นายสมหมาย ธรรมกิจ 

1) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และ ศูนยเครือขายทําอะไรบาง  

แลวมารวมตวักันไดอยางไร 

       เนือ่งจากระบบการสงเสริมการเกษตรแบบ MRCF เพราะเปนจุดศนูยรวมของชุมชนอยูแลวและ

เนื่องดวยประธานศนูยทํากจิกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียง มีจิดอาสาสูง มกีิจกรรมตอเนื่องในทกุดาน 

จากนัน้จึงเริ่มปรับเปนจุดศกึษา ดงูาน และเครือขายกจิกรรมตางๆในพ้ืนที่เขารวมดวยจากนัน้จึงเริ่ม

ปรับมาจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยมีเปาหมายในการจัดตั้ง

ศูนยเพ่ือสงเสริมกิจกรรมกลุม สรางใหเกดิการพัฒนารวมกันและรวมแกไขปญหา โดยทุกจุดของ

เครือขายจะไดรับการประเมนิจากศนูยหลักวาตองการมพัีฒนาอะไรตอไป  โดยศนูยเครือขายมีกิจกรรม

ที่ดําเนินการเชน การเล้ียงววั การเล้ียงผ้ึง เกษตรผสมผสาน การผลิตปุยอนิทรีย การเล้ียงปลา เปนตน 

ท้ังนีศ้นูยเครือขายท่ีเขามารวมดาํเนนิการเกดิขึน้จากการเขามาสมคัรอยางเตม็ใจ และยอมรบัซึง่กันและ

กัน 

 2) แนวทางการพัฒนาของศูนยและศูนยเครือขาย 

         2.1) พัฒนาคนใหมทัีกษะ ความรู เพ่ือการพัฒนาศนูยใหเกดิความเขมแขง็และสามารสงตอสู

ชุมชนและเกษตรกรอื่นๆในพ้ืนท่ีได 

         2.2) สงเสริมใหทุกศนูยเกดิการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน ตอยอดกจิกรรม เกดิการแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกัน 

 3) แนวคิดการพัฒนาเครอืขาย   

           เครือขายเขมแข็ง เนนการมีสวนรวมเปนสําคญั มีสะทอนการทํางานอยางตอเนื่อง เนนการ

สรางศนูยเครือขายท่ีเกดิมาจากความพรอมของเจาของจุดเรียนรู มีใจรักในงานเกษตร พรอมท่ีจะ

เสียสละเพ่ือสวนรวม และสามารถยอมรบัซึง่กันและกันไดเพ่ือใหการดําเนินงานไมมปีญหา ซึ่งหาก

คัดเลือกคนที่มีใจ การทํางานรวมกนัจะงายขึ้น 
 



4) ประโยชนท่ีไดรับ 

            ทางศูนยไดรับความรู ไดรับการสนับสนนุงบประมาณ โดยงบประมาณแรกท่ีทางศูนยไดรับคือ

จากการดําเนนิงานโครงการ 9101 และการมีศนูยหลักศนูยเครือขายทําใหทั้งตัวเกษตรกรตนแบบซึ่ง

เปนเจาของศูนยไดรบัการพัฒนาและเรียนรูรวมกนักนั สามารถเปนแหลงความรู ศกึษา ใหกบัเกษตรกร

ในชุมชนได 

5) แนวทางการสรางความเขมแข็ง 

        เลือกคนใหตรงกับงาน คดัคนมีใจรักเขารวมทํางานดวยกนั พรอมเสียสละเพ่ือสวนรวมได และไม

หยุดเรียนรู อยูการเสมือนญาติ รวมกันแกไขปญหา หาทางออกรวมกัน ชวยเหลือกนั 

6) ปจจัยท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

         6.1) ปจจัยดานผูนําของศนูย เนื่องจาก ผูนําองคกรมคีวามพรอม เปนที่ยอมรับ มีความรูและ

ทักษะในการบริหารจัดการ  โดยศูนยเขมแข็ง เปนผลมาจากการมีผูนาํที่เขมแข็ง มองถึงการมีสวนรวม

เปนส่ิงสําคญั ไมมองที่ปจจัยดานงบประมาณเปนตวัตั้ง 

         6.2) การใหความรวมมือของสมาชิกในการรวมขับเคล่ือนการดําเนินงานท้ังศูนยหลักและศูนย

เครือขาย รวมดําเนินการ และพัฒนา อยางสม่ําเสมอ 

7) ปญหาอุปสรรค 

         -ไมม-ี 

8) การไดรับการสนับสนุน 

         การดาํเนนิงานท่ีผานมาไดรบัการสนบัสนนุท้ังดานงบประมาณและวิชาการจากหนวยงานตางๆ 

เชน กรมสงเสรมิการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถิน่ พัฒนาท่ีดิน ปศุสัตว ประมง เปนตน 
 

9) แนวทาง/แผนการขับเคลื่อนการดาํเนินงานตอไป 

         9.1) ดานงบประมาณ รวมวางแผนการขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวดัเพ่ือใช

ดําเนินงานกิจกรรมใหตอเนือ่งตอไป รวมถงึการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และนําไปพัฒนาศนูยเครือขาย 

         9.2) ตอยอดการพัฒนาสินคาใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น สงเสริมการแปรรูปสินคาการเกษตร 

         9.3) การพัฒนาคน สงเสริมการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนือ่ง เพ่ือรองรบัการขอ

มาตรฐานสินคาตอไป    



อธิฐาน เรืองแกว 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ 

สํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ผูสรุปรายงานการถอดบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการถอดบทเรยีน 

 

 


