
การถอดบทเรียน 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

กิจกรรม ปาล์มน  ามัน (สินค้าหลัก) 

1. ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
และใช้วิธีการท างานรูปแบบ MRCF system ที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนท าให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน  

ปี 2559 ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าบ้านทุ่งทับควาย  
ม. 3 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ล าทับ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นศูนย์น าร่องการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอ าเภอล าทับ จ.กระบี่  
ที่มีการวิเคราะห์พ้ืนที่ คน สินค้า ตามหลักการ Zoningซึ่งมีการจ าแนกพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสม
ปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) ร่วมกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ท า
อาชีพการเกษตรและประสบความส าเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
เน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงดิน  การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากศูนย์ฯได้รับความรู้และน าไปปรับใช้ใน
พ้ืนที่ของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแลงในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

2. องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

 2.1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ (ประธาน ศพก.ล าทับ) 
  - นายสมหวิง  หนูศิริ 
  - เลขบัตรประชาชน  3810400406931 

 
 

 

 



สถานที่ตั งของศูนย์เรียนรู้ฯ 
  - 261  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทับควาย  ต าบลทุ่งไทรทอง  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 

 พิกัดศูนย์เรียนรู้ฯ 
  -  x: 0532186 
  -  y: 0889210 

 พื นที่ด าเนินการจ านวน 11 ไร่ 

 องค์ประกอบ ศพก.ล าทับ 

 

2.2 แปลงเรียนรู้ 

 - แปลงวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ ามัน 

 - การผลิตกาแฟขี้ชะมด 

 - การปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ ามันแลพยางพารา 

 - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

 - การใช้สารชีวินทรีย์ในสวนยางพาราและปาล์มน้ ามัน 



2.3  หลักสูตรการเรียนรู้ 
  - เก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ ามันเพื่อน าไปวิเคราะห์ 
  -การผลิตปุ๋ยหมัก 
  - การจัดการศัตรูพืชโดยชีวภาพ 
  - การเลี้ยงสุกร 
  - การผลิตอาหารสัตว์ 
  - การผลิตแก๊สชีวภาพ 
  - การเลี้ยงแพะ 
  - การเลี้ยงปลาดุก 
  - การเลี้ยงกบ 
  - การปลูกผักสวนครัว 
  - การเลี้ยงวัว 
  -การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

2.4 ฐานเรียนรู้ 

 - การเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ ามัน 
 - การเลี้ยงสัตว์ 
 - การผลิตกาแฟขี้ชะมด 
 - การเลี้ยงสัตว์น้ า 
 - การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ 
 - การขยายเชื้อสารชีวินทรีย์ 
 - การผลิตปุ๋ยหมัก 
 - การผลิตอาหารสัตว์ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

 3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก.  

  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอล าทับ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความพร้อมใน
การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อีก
ทั้งเป็นผู้น าที่มีจิตอาสา  ตั้งใจ ใฝ่รู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ มีความพร้อมของฐาน
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกร 

 

 

 



 3.2 แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้



4. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

       มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook ชื่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ บ้านทุ่งทับควาย youtube  

line การจัดนิทรรศการ  และประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

5. หน่วยงานบูรณาการ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 

- ที่ว่าการอ าเภอล าทับ 

 -  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันจังหวัดกระบี่ 

 - ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดกระบี่ 

 - การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) 

 -  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

 -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 

 -  ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ 

 -  ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

 -  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์

  -  ส านักงานชลประทาน 

  -  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 

  - การยางแห่งประเทศไทย 

  - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทับ 

  - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอล าทับ 

6. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก 

 1. นางจินตนา  ใจกว้าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  093-5740662 
 2. นางสาวจารุภา  รอดทุกข์  เจ้ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่  088 7581377  
 3. นายสุวิทย์  ตาพะขาว ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทับ 089-1955369 
 4. นายเอกชัย  หมุนแทน  กยท.สาขาคลองท่อม  088-3798299 

 5. นายปราโมทย์  เสนชู โครงการชลประทานกระบี่  081-1294112 

 5.นางส าเนียง ศรีระแก้ว ส านักงานประมงอ าเภอคลองท่อม  091-5277505 

 6. นายวิเชียร  ยุ่นกระโทก ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  089-4796783 



 7.นายสันติชัย  นวลศรี   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่  086-0141466 

 8. นางกุลธิดา  ดวงภักดี  ส านักงานปฺรูปที่ดินจังหวัดกระบี่   089-8661974 

 9. นางกิตติ  สาคร    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  096-2479474 

7. ประโยชน์ของ ศพก. ต่อส่วนรวม 

    เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรในชุมชน และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการ
เรียนรู้จากของจริง และสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีหลักสูตรการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และการบริการข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ นอกจากความรู้ด้านการเกษตรแล้ว ยังมีความรู้จากหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เกิดความ
สามัคคีกัน และแบ่งปันด้านความรู้และสิ่งของ 

๔.๑ เกษตรกรได้มาเรียนรู้จากของจริง เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๔.๒ เป็นแหล่งบูรณาการหน่วยงานต่างๆซึ่งเข้ามาสนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณ 
๔.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีของเกษตรกร เช่น การผลิตสารชีวะภัณฑ์ 
๔.๔ การบูรณาการ การท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความชัดเจนขึ้น แต่ละหน่วยงานเข้ามาร่วมในการ
ด าเนินงาน ศพก. รู้บทบาทของต้นเอง 
 

8. ปัจจัยความส าเร็จ 
   การด าเนินงาน ศพก. อ.ล าทับประสบความส าเร็จได้เพราะเกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญ จริงจังและ

เสียสละเวลาส่วนตัวในการท างาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอ

อ าเภอและ ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และ

หน่วยงานในพื้นท่ีก็มีส่วนส าคัญ มาท างานร่วมกัน ทั้งในด้านการสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุก

หน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ท าให้การด าเนินงาน ศพก. เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ 

โดยเฉพาะเกษตรกรต้นแบบ มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่เสียสละทั้งก าลังใจ ก าลังกาย และก าลังทรัพย์ มีจิตอาสา 

ในการเป็นวิทยากร และด าเนินงานให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ศพก. มีข้อมูลในการ

ท างาน มีฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ตรงกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร มีหลักสูตรการเรียนรู้ชัดเจนและ

ถูกต้อง เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
   สมาชิกและกรรมการศูนย์ฯจะพูดน้อยและขาดทักษะในการพูด   

10. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรให้แก่เกษตรกรที่เป็นต้นแบบ เพราะเกษตรกรต้นแบบ บางท่าน

ไม่กล้าพูดในที่ชุมชน 



ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมงาน Field day 

 
 

 

 

การเลีย้งววั 



 



ประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ประจําป 2562 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสุคิริน หมูที่ 2 ตําบลภูเขาทอง 

อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

เกษตรกรตนแบบ นายสัณฐิติสุข แกวคง 
 

สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สินคาหลัก คือ 

มังคุด ซ่ึงเปนไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอําเภอสุคิริน ความเปนมาท่ีเลือกสถานท่ี บานของ นายสัณฐิติสุข แกวคง 

และ นางประทุม แกวคง เจาของแปลงเปนสถานท่ีตั้ง ศพก.  เดิมศูนยแหงเรียนรูดานเศษฐกิจพอเพียง และเปนศูนย 

(ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2553 ภายใตโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี

ใหม โดยยึดหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เปนศูนยเรียนรู สาธิต ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ประมง 

เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงไดเปดอบรมเกษตรกรท่ีมีความสนใจไปเรียนรูปรับแนวคิดปลูกพืช

สมุนไพรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการปลูกพืชแบบผสมผสาน นอมนําหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน อยางครบวงจร ดวยความเสมอตนเสมอปลายไมแหตามกระแส เนนความรวมมือ การชวยเหลือ

เก้ือกูลปญญาเปนวิถีการผลิตแทนการเนนตนทุน ไมหวังพ่ึงพางบประมาณ ปจจัยภายนอกากนักสิ่งทํางานแบบมี

ความสุขและมีความสุขกับงานท่ีทําเปนเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากการเกษตรกรพรอมเปนเกษตรกรตนแบบ 

เปนผูบริหารจัดการศูนยเรียนรู จึงไดกําหนดจุดตั้ง ศพก. ข้ึนมาสอดคลองกับนโยบาย คสช. กลาวคือ 

 1. เปนศูนยเรียนรูดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร ท่ีประสบความสําเร็จจากการ
ปฏิบัติจริง 
 2. เปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรโยเกษตรกรตนแบบ เปนผูบริหารจัดการศูนย
เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาการเกษตรของชุมชน โดยใชความรูท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 3. เปนจุดท่ีใชเชื่อมโยงหนวยงานของรัฐ และเปนท่ีพบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรูของเกษตรกรในชุมชนและ
ท่ัวไป 
 4. สอดคลอง สิ้นคาหลักของอําเภอ ไมผล (มังคุด) 
 5. ใชหลกัการบรูณาการสรางเครือขาย 
 

มีเครือขาอะไรบางทําไมถึงมารวมกันเปนเครือขาย 
 1.ศูนยเรียนรูเกษตรผสมสาน (กํานันพันธ ตั้งอยู) 
 2.แปลงใหญมังคุดภูเขาทอง 
 3.แปลงใหญเงาะตําบลรมไทร 
 4.แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลภูเขาทอง 
 5.ศดปช.บานไผงาม 
 6.ศจช.บานไอตีมุง 
 7.วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียตําบลภูเขาทอง 
 8.ศูนยคัดแยกผลไม ตําบลรมไทร 
 9.ศูนยคัดแยกไมผล ตําบลสุคิริน 



 10.วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอกสารพิษ 
 11.ศูนยเรียนเศษฐกิจพอเพียง ตําบลรมไทร 
 

 ท่ีมารวมกันเปนเครือขายเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันเปนการขยายวงกวาง
นําไปสูการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใหเกิดความรูความเขาใจในการพ่ึงพาตนเองไดดีข้ึน ท่ีรวมเปนเครือขายก็คือปญหา
ความเดือดรอนเหมือนกันมีความยากจนเหมือนกันวิกฤติเศษฐกิจผลผลิตดานการเกษตรตกต่ํา ราคาถูก ปจจัยการ
ผลิตตนทุนสูงจึงหันมาหาแนวคิด แนวทางท่ีจะทําใหเกษตรกรอยูรอด ประจวบเหมาะสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 
คสช.แกปญหาความยากจนจึงตั้งเครือขายข้ึนมาเพ่ือนําไปสูการขยายวงกวางอยางแนนหนา รวมกันแกไขปญหา
ยากจน และบริบทหนาท่ีแตละเครือขายไมเหมือนกันแตนําไปสูเปาหมายเดียวกันท่ีนําไปสูความสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐ  
 

รวมกันแลวไดอะไร 

 รวมกันแลวไดขยายการดําเนินงานอยางกวางขวาง แบงเบาภาระจากแมขาย คือ ศพก.ทําใหเกษตรกรท่ีสนใจ

เขาอบรมศึกษาดูงานสะดวกยิ่งข้ึน สามารถใชบริการท่ีศูนย ศพก.เครือขายไดอยางสะดวก สามารถขยายบริการในจุ

ดวงกวาง ใหเปนอยางอ่ืน สะดวกแกเกษตรกรในชุมชนและท่ัวไป  

 รวมกันแลวเรามีเปาหมายรวมกัน คือ ทําอยางไรใหเกษตรกรมีการพัฒนาขับเคลื่อนงาน ใหทันตอ

สถานการณเพ่ือการเกษตรใหดียิ่งข้ึนไป เปาหมายสําคัญคือ ใหเกษตรกรมีรายไดขยายโอกาส ลดตนทุน รูขาวสารดาน

การเกษตรและอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิการผลิต เปนการสรางความเขมแข็งใหกับ ศพก. และเพ่ิมความเขมแข็ง

ในกับ ศพก.เครือขายมากยิ่งข้ึน 

แตละเครือขายทําอะไร / มีหนาท่ีทําอะไรบาง 

 1.ศูนยเรียนรูเกษตรผสมสาน (กํานันพันธ ตั้งอยู) 
    - ทําคุณภาพไมผล (มังคุด) ปรับปรุงคุณภาพ 
     - ทําเกษตรแบบผสมผสาน  
     - ทําเศรษฐกิจพอเพียง  
   มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร  
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 
  - ชวยแมขาย ศพก. ชวยแกปญหาพืชผลทางดานการเกษตร 
 2.แปลงใหญมังคุดภูเขาทอง 
  - เปนหลักในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพมังคุดเพ่ือการสงออก  
  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูสมาชิก 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร (มังคุด) 
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 



  - จัดหาตลาด 
 3.แปลงใหญเงาะตําบลรมไทร 
  - เปนหลักในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพเงาะ  
  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูสมาชิก  
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร (เงาะ) 
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 
  - จัดหาตลาด 
 4.แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลภูเขาทอง 
  - เปนหลักในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพปาลมน้ํามัน  
  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูสมาชิก 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร (ปาลมน้ํามัน) 
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 
 5.ศดปช.บานไผงาม 

  - ใหบริการตรวจวิเคราะหดิน และใหความรูเรื่องการจัดการดินปุย 

  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 
 6.ศจช.บานไอตีมุง 
  - เปนสถานท่ีในการแจงเตือนการระบาดศัตรูพืช และใหความรูเรื่องการจัดการศัตรูพืช 

  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 
 7.วิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียตําบลภูเขาทอง 
  - เปนแหลงผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 
  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร 
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
 8.ศูนยคัดแยกผลไม ตําบลรมไทร  
  - เปนหลักในเรื่องการจัดการและบริหารไมผล และประสานดานการตลาด 
  มีหนาท่ี 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร  
 9.ศูนยคัดแยกไมผล ตําบลสุคิริน  



  - เปนหลักในเรื่องการจัดการและบริหารไมผล และประสานดานการตลาด 
  มีหนาท่ี 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร  
 10.วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอกสารพิษ 
  - เปนแหลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 
  มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร  
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
 11.ศูนยเรียนเศษฐกิจพอเพียง ตําบลรมไทร 
  - ทําเกษตรแบบผสมผสาน  
     - ทําเศรษฐกิจพอเพียง  
   มีหนาท่ี 
  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 
  - จุดศูนยรวมผลผลิตดานพืชผลทางการเกษตร  
  - เปนทีศึกษาดูงาน  
  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 
  - ชวยแมขาย ศพก. ชวยแกปญหาพืชผลทางดานการเกษตร 
 

แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 

 แตละเครือขายรวมกันแลวมีผลบวกดังนี้ 

 5.1 เกิดภาวะผูนํา แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานเปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน 

โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามพัฒนาความสามารถ ศักยภาพมากข้ึนของผูรวมงาน สงผลนําไปสูระดับท่ีสูงข้ึน  

 5.2 ทําใหเกิดกระหนักในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมจูงใจใหผูรวมงานมองไกลไปสูประโยชนของกลุม หรือ

สงัคม 

 5.3 สามารถทําหนาท่ีเปนศูนยกลางดานการเกษตรของชุมชนไดอยางแทจริง  

 5.4 เกิดการเชื่อมโยง ศพก. แปลงใหญ และยังสามารถสรางเครือขายไดอยางครบวงจร 

 5.5 เกษตรกรสามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมชองทางการตลาดและนําไปสู

การรวมกลุม ในการบริหารจัดการท่ีดี  

 

หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรบาง 

 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด การรวมกลุมการผลิต มีการบริหารจัดการรวมกัน 

และสรางเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงและเก้ือกูลกัน และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนการผลิต

และการจัดการดานการตลาด ดําเนินการรวมกันในลักษณะประชารัฐรวมกันระหวางเอกชน รัฐบาลและเกษตรกร 

 

 

 

 



ปญหาอุปสรรค มีอะไรบาง แกไขอยางไร 
 ปญหา/อุปสรรค 

1. กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ให ศพก. ไมเพียงพอ 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูมาใชบริการ เชน โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง 

และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาไฟฟา 
3. สมาชิกและคณะกรรมการกลุมขาดทักษะในการพูด 
4. การจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญดานการเกษตรและใหมี

สิทธิพิเศษในดานการเกษตรและดานอ่ืน ๆ เทาท่ีควรจะได 
5. ยังไมมีการติดตามท่ีชัดเจนในการนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปดําเนินการจริง 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูใหแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญดาน

การเกษตรและใหมีสิทธิพิเศษในดานการเกษตรและดานอ่ืน ๆ เทาท่ีควรจะได 
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือ โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง พัดลม เพ่ือใชในศาลาเรียนรู 
3. เนื่องจากเกษตรกรตนแบบเจาของพ้ืนท่ีไดเสียสละท้ังเวลา สถานท่ีในการดําเนินงาน ศพก. ตาม นโยบาย

ของกรมฯ และขณะนี้โครงการของกรมสงเสริมการเกษตรสวนใหญยังใช ศพก. เปนสถานท่ีในการดําเนินการ ทําให
เกษตรกรตนแบบตองเสียสละท้ังเวลาและสถานท่ีเพ่ิมมากข้ึน อาจไปรบกวนเวลาสวนตัวท่ี เกษตรกรตนแบบควรจะมี 
จึงขอใหกรมฯ พิจารณาสถานท่ีในการดําเนินงานโครงการใหเหมาะสม และควรเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินงาน 
ศพก. ใหเหมาะสมดวยเชนกัน 
 

คิดวาอะไรคอืปจจัยแหงความสําเร็จของจดุนี้ 

 การดําเนินงาน ศพก. อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส ประสบความสําเร็จไดเพราะเจาหนาท่ีและเกษตรกร

ตนแบบใหความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาเวลาสวนตัวในการทํางาน รวมถึงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

เกษตรอําเภอเปนอยางดี นอกจากความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาท่ี ผูนําชุมน และหนวยงานในพ้ืนท่ีก็มีสวนสําคัญ 

โดยการดําเนินงาน ศพก. อําเภอสุคิริน มีหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ท้ังในกระทรวงเกษตร และนอกระทรวง

เกษตรกร มาทํางานรวมกัน  ท้ังในการสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนงบประมาณ  ซ่ึงทุกหนวยงานใหความรวมมือ

อยางเต็มใจ ทําใหการดําเนินงานของ ศพก. เปนไปอยางราบรื่น ประสบความสําเร็จ  เกิดการยอมรับของชุมชน มี

ศักยภาพการบริหารจัดการ คนในกลุม/องคกร มาเรียนรู ใชหลักธรรมาภิบาลในการเรียนรูรวมกัน เปนกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอเนื่อง ประชาชนมีสวนรวมในวงกวาง และการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท่ีดี ไมวาจะเปนรวมขอมูล

ขาวสาร แสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ 

 

ไดรับการสนับสนุนจากใคร เรื่องอะไร 

 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอสคิรินและหนวยงานภาคีสนับสนุนงบประมาณ 

วิทยากรและองคความรู 

 2. หนวยงานราชการในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ใชสถานท่ีในการฝกอบรมเกษตรกร และศึกษาเรียนรู

ดานการเกษตรอยางตอเนื่อง  

 3. หนวยทหารในพ้ืนท่ี ในการสนับสนุนแรงในการสรางอาคารฝกอบรม 

   



ภาพกิจกรรม 
 

         
0คําอธิบายภาพ...การเรียนรูตามหลักสูตรตางๆจาก ศพก. 

 

       
0 คํ า อ ธิ บ า ย ภ า พ . . . เ ป น ก า ร จั ด ง า น วั น ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ว นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ต า ง ช า ติ ผ า น ม า ห น า  ศ พ ก . แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม ส น ใ จ  

                       จึงขอไปรวมเรียนรูตามสถานีตางๆดวย 
 

     
0คําอธิบายภาพ...การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับนังหวัด 

 

    
0 คํ าอธิบายภาพ. . .มีการถอดองคความ รู เกษตรตนแบบและเจ าหน าที่ ผู รับ ผิดชอบงาน ศพก .โดยเจ าหน าที่ จ าก เขต 5 มาถอดเปน ตัว 

                     ใหเจาหนาจากจังหวัด และอําเภอ (ผลการถอดองคความรูแนบในผนวก) 
 

   
0คําอธิบายภาพ...การพัฒนาบริเวณ ศพก. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน แหลงเปนตัวอยางการใชพื้นที่ใหเกิดประโชนสูงสุด 



ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
ประจําป 2562 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 
1. จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน 

เปน 1 ในจํานวน 8 ศูนย ของจังหวัดชุมพร ท่ีเริ่มดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2558 โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตนแบบ นายสิทธิพงษ อรุณรักษ ซ่ึงมีพ้ืนท่ี          ทําการเกษตรอยู

ท่ีบานเลขท่ี  44 หมูท่ี 7(บานเขาเงิน)  ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิจกรรมหลักคือ การปลูก

มังคุดในพ้ืนท่ี 19 ไร มียางพาราพ้ืนท่ี 16 ไร  จากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรของ

อําเภอ และความสมัครใจของเกษตรกรตนแบบท่ีมีความมานะพยายามและใหความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพเกษตร

มาอยางยาวนาน หลังจากท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน         ไดวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีตามโซนนิ่ง  พ้ืนท่ี คน 

สินคา และ ไดคัดเลือกเกษตรกร แปลงตนแบบตามเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ แลวจึงไดแนะนําข้ันตอน 

หลักเกณฑวิธีการจัดต้ังศูนยเรียนรูฯ ไดไปรวมอบรมศึกษาดูงาน และไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีจําเปน 

รวมท้ังการพัฒนาอาคารสถานท่ีใหเหมาะแกการใหบริการผูท่ีมาศึกษาเรียนรู หองน้ํา ฐานการเรียนรู แปลงเรียนรู 

(มังคุดคุณภาพ) และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เกษตรกรเจาของแปลงท่ีมีความพรอมในการเปนวิทยากรและมีจิตอาสา มีการ

พัฒนาศักยภาพตนเองและยินดีถายทอดความรูแกผูสนใจ รวมท้ังมีการจัดเก็บสะสมองคความรู เพ่ือเปนฐานขอมูล 

สามารถนําไปวิเคราะห เปรียบเทียบ     และประมวลผลการดําเนินการของในแตละกิจกรรมในเชิงประจักษไดจริง ๆ  

ประวัติความเปนมา และ ความคิดริเริ่ม ศพก. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีชื่อเสียงในเรื่องผลไม โดยเฉพาะมังคุดซ่ึงมีอายุกวารอยป ผลผลิตมังคุดจาก

อําเภอหลังสวนสามารถจําหนายใหกับผูบริโภคท้ังในและตางประเทศในแตละปสามารถสรางรายไดเขาประเทศปละ

หลายลานบาทไดรับความสนใจอยางมากจากผูประกอบธุรกิจสงออกสินคาเกษตรเนื่องจากมังคุดเปนผลไมท่ีมีรสชาติดี 

มีประโยชนหลายดานสามารถใชประโยชนไดหลายสวน เนื้อภายในมีเนื้อขาวสะอาด ฉํ่าน้ํา รสหวานอมเปรี้ยว เปนท่ี

ตองการของผูบริโภคท่ัวไป และบางสวนของผลสามารถนํามาสกัดหรือใชประโยชนทางการแพทยไดทําใหพ้ืนท่ีใน

อําเภอหลังสวนมีการปลูกมังคุดในหลายหลายพ้ืนท่ี และโดยเฉพาะอยางยิ่งในตําบลทามะพลา 

 ตําบลทามะพลา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ เกษตรกรสวนใหญทําเกษตรแบบผสมผสาน ใชปุยและ

สารเคมีปองกันศัตรูพืชนอยเม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกรสวนใหญในประเทศ แตนโยบายการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร

เพ่ือการสงออก หรือ “การปฏิวัติเขียว”ของรัฐ ท่ีเริ่มมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2505-

2509)ทําใหผลผลิตมังคุดลนตลาด และราคามังคุดในตําบลทามะพลาและทุกพ้ืนท่ีตกต่ําอยางตอเนื่อง กรมสงเสริม

การเกษตรจึงไดจัดทําโครงการกลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุดเพ่ือการสงออก รวมท้ังไดจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือ

แปรรูปผลผลิตมังคุด  และไดเริ่ม “เปดการประมูลมังคุดเพ่ือการสงออกครั้งแรกในป 2548” 

 

"ศพก. ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร" 



 เดิมทีสถานท่ีแหงนี้ คือกลุมปรับปรุงมังคุดเพ่ือการสงออกตําบลทามะพลาเกิดข้ึนจากการท่ีเกษตรกรกลุม

เล็กๆกลุมหนึ่งในตําบลทามะพลาไดรวมตัวกันผลิตมังคุดใหมีคุณภาพในป 2548 มีสมาชิกแรกเริ่ม 15คน โดยมีการ

สรางองคความรูในการดูแลมังคุดรวมกันโดยสมาชิกจะใชวิธีการแบบเดียวกันในการผลิตผลมังคุดท่ีมีคุณภาพเริ่มตั้งแต

การดูแลบํารุงตนมังคุดการใชสารเคมี การใชปุยตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญในการผลิต จากนั้นไดรวมกลุมกันขายผลผลิต

มังคุดท่ีมีคุณภาพจากกลุมและรวมกันรวบรวมผลผลิตมังคุดจนมีปริมาณท่ีสามารถตอรองกับผูซ้ือได โดยมี สํานักงาน

เกษตรอําเภอหลังสวน สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ เขาสนับสนุนในดาน

งบประมาณและความรูตางๆ ทางกลุมจึงไดมีการเรียนรูเรื่องการรวมกลุม นําไปสูการประมูลมังคุดท่ีมีการบริหาร

จัดการโดยคนในชุมชนเอง ในป 2553 ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน"วิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุดศูนยเรียนรู

การเกษตรทามะพลา"ในป 2558 การรวมกลุมเพ่ือการประมูลมังคุด ไดกลายเปน“ทามะพลาโมเดล”เพ่ือเปนตนแบบ

ใหแกกลุมเกษตรกรชาวสวนผลไมท่ัวประเทศและในปเดียวกันสํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวนไดจัดตั้งใหพ้ืนท่ีตําบล

ทามะพลาเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  เพ่ือเปน แหลงเรียนรูการผลิตสินคา

เกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหรับชุมชนและเปนศูนยกลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารของ

หนวยงานตาง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ สามารถเปน

แบบอยางใหกับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ตั้งแตการ

ผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  และศพก.อําเภอหลังสวน เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพร 

สามารถเผยแพรความรูเรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ สูเครือขายมังคุด จํานวน 17 เครือขาย ประกอบดวยแปลงใหญ 

จํานวน 7 แปลง และ กลุมมังคุดคุณภาพ จํานวน 10 กลุม และเปนศูนยกลางการบูรณาการจากหนวยงานตางๆ 

ใหแกเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรผูนําท่ีมีความรู สามารถท่ีจะเผยแพรความรูใหกับประชาชน และเกษตรกรท่ี

สนใจในการผลิตมังคุด การประมูลมังคุด และเรื่องราวตางๆ ซ่ึงไดรับความสนใจจาก ประชาชนท้ังในอําเภอ ในจังหวัด

ชุมพร และจังหวัดใกลเคียงท่ีตองการไดรับความรูเรื่องการผลิตมังคุด ปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 154 ราย พ้ืนท่ี 850 

ไร  กําหนดเปาหมายการลดตนทุนการผลิต จาก 14,000 บาท/ไร  ลดลง 11,000  บาท   เปาหมายการเพ่ิม

ผลผลิต จาก 800 กิโลกรัม/ไร เพ่ิมเปน 1,200 กิโลกรัม/ไร  

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหลังสวนไดเสริมสรางความเขมเข็งใหกับสมาชิก

ในแปลงใหญ โดยไดรับการพัฒนาความรูจาก การเชื่อมโยงขอมูลกับ ศพก. 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอหลังสวน มีการเชื่อมโยงแปลงใหญมังคุด ตําบล

ทามะพลา ซ่ึงมีจุดเริ่มตนจากวิสาหกิจชุมชนกลุมมังคุดศูนยเรียนรูการเกษตรทามะพลาซ่ึงมีเรื่องราวตางๆท่ีเชื่อมโยง

กัน สามารถนําไปใชประโยชนได ซ่ึงนอกจากเปนแหลงเรียนรูท่ีมีความสําคัญดานการเกษตรแลว ยังมีการเชื่อมโยง

ความรูเทคโนโลยีตางๆท้ังในเรื่องการผลิตและการตลาดกับกลุมวิสาหกิจชุมชนทางดานการผลิตมังคุดท้ังในอําเภอหลัง

สวน และภายในจังหวัดชุมพร ซ่ึงเปนแกนหลกัในการสงขาวสารความเปนไปตางๆท่ีเปนประโยชนทางดานการเกษตร

แกกลุมเครือขาย และนอกจากในจังหวัดแลวยังมีการเชื่อมโยงความสัมพันธอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร 

เรื่องราวตางๆ กับจังหวัดท่ีมีการผลิตมังคุด เชน จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

อ่ืนๆท่ีมีการผลิตมังคุด ซ่ึงทําใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร ท้ังในเรื่องการวางแผนดานการผลิต การตลาด การเฝาระวัง
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ของศัตรูพืช ตลอดจนเรื่องราวตางๆท่ีเปนประโยชน เปนแหลงเรียนรูดานพืช โรคพืช แมลง ศัตรูพืช โดยมีแปลง

พยากรณดานศัตรูพืช ,แปลงพยากรณดานการผลิต และแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยตางๆ ซ่ึงสามารถท่ีจะชวย

พยากรณเรื่องราวตางๆ และสงขอมูลขาวสารนั้นใหกับเกษตรกร ท้ังในเรื่องการปองกัน การเฝาระวังและเตรียมตัวใน

การดูแลผลผลิตไดอยางเหมาะสม และยังมีศูนยเครือขายท่ีเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญท้ังในดานปศุสัตว ดานการแปรรูป 

และดานอ่ืนๆ ซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถท่ีจะเขามานําความรูตางๆไปตอยอดสามารถนําไปปรับใชไดใน

ชีวิตประจําวันตอไปได ซ่ึงในปจจุบันมีศูนยเครือขายศพก. ท้ังหมด 10 ศูนย 

 ฐานการเรียนรู ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูของสมาชิก 

ฐานท่ี1 การผลิตมังคุดคุณภาพ ฐานท่ี 2 การผลิตปุยหมักฐานท่ี 3 การคัดเกรดมังคุดฐานท่ี 4 การใชน้ําอยางรูคุณคา

ฐานท่ี 5 การลดตนทุนการผลิตฐานท่ี 6 เศรษฐกิจพอเพียง 

 การเชื่อมโยงขอมูล กับเครือขายกลุมมังคุด จากการการจัดการผลผลิตมังคุดอยางยั่งยืนของศพก. และ แปลง

ใหญมังคุด ตําบลทามะพลา ทําใหในปจจุบันสามารถเปนตนแบบและเปนแกนนําเครือขายกลุมมังคุดภายในอําเภอ

หลังสวน ใหเดินไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการผลิต การตลาด และความรูอ่ืนๆดาน

การเกษตรท่ีนาสนใจกับเครือขายกลุมมังคุดกลุมตางๆ ท้ังในอําเภอเมืองชุมพร อําเภอพะโตะ และจังหวัดตางๆท่ีมีการ

ผลิตมังคุด โดยในอําเภอหลังสวนมีจํานวนเครือขายกลุมมังคุดจํานวน 12 กลุม เครือขายกลุมมังคุดอําเภอพะโตะ

จํานวน 3 กลุม และเครือขายกลุมมังคุดอําเภอเมือง จํานวน 2  

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหลังสวน มีการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานโดยมี. ศพก.หลัก จํานวน 1 ศูนย และมี ศพก.เครือขาย จํานวน 10 ศูนย  ตามขอมูลในระบบ 

 
2. การเช่ือมโยงเครือขาย 

 2.1 จุดเริ่มตนของการเช่ือมโยงเครือขาย 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน เปน 
1 ในจํานวน 8 ศูนยหลัก ของจังหวัดชุมพร ท่ีเริ่มดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2558 โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตนแบบ นายสิทธิพงษ อรุณรักษ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรอยูท่ี
บานเลขท่ี 44 หมูท่ี 7 ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน  กิจกรรมหลักคือ การปลูกมังคุด ในพ้ืนท่ี 19 ไร เพ่ือใหมีจุด
เรียนรูท่ีครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร จึงไดมีการพัฒนาศูนยเครือขายเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร
เฉพาะดาน เพ่ือเปนศูนยเรียนรูท่ีเสริมหนุนใหการขับเคลื่อนศพก. และชวยแกปญหาดานการเกษตรของชุมชน โดยแต
ละศูนยเครือขายมีกิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลายตอบสนองกับสภาพพ้ืนท่ีและตามความตองการของชุมชนได 
ปจจุบันอําเภอหลังสวนมีศูนยเครือขายจํานวน 10 ศูนย เชื่อมโยงเครือขายการทํางาน สามารถเปนศูนยเรียนรู ชวย
แกปญหาดานการเกษตรไดอยางหลากหลาย ชวยเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. หลักไดเปนอยางดี ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมี
ความพรอมในการสงเสริมเครือขายความรวมมือตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร 

 2.2 หาแนวรวมเพ่ือสรางเครือขาย 
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แนวคิดหลักในการเลือกมารวมเปนเครือขาย คือ เปนจุดเรียนรูเฉพาะทาง เชน ศูนยเรียนรูดานสหกรณ  ศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ฯลฯ  มาจากแตละตําบล ใหคลอบ
คลุมท้ังอําเภอ เกษตรกรตนแบบของแตละเครือขาย มีความสมัครใจท่ีจะมาเปนเครือขาย มีความเสียสละ มีองค
ความรูและสามารถถายทอดความรูได 
 2.3 กําหนดเปาหมายรวมกัน 
  เปาหมาย คือ ทุกศูนยเครือขายตองสามารถใหบริการไดเหมือนกับศพก.หลัก มีการประชุม
ขับเคลื่อน ปละอยางนอย 4 ครั้ง และมีการเชื่อมโยงเครือขายในดานตางๆ ท้ังดานองคความรู ดานงบประมาณและ
ปจจัยการผลิต รวมท้ัง การเชื่อมโยงกับเครือขายดวยกัน 
 2.4 ปจจัยท่ีทําใหเครือขายท่ีนี่เขมแข็ง 

 เกิดจากความสมัครใจของเกษตรกรตนแบบท่ีมีจิตอาสา มีความมานะพยายามและใหความสําคัญกับ
การพัฒนาอาชีพเกษตร มีเปาหมายตรงกันอยากเห็นการพัฒนาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง 

3. ประโยชนท่ี สมาชิก และ ชุมชนไดรับ 
 3.1 การใชประโยชนจากศูนยหลักและศูนยเครือขาย 

  การใชประโยชนของเกษตรกร เกษตรกรในชุมชนสามารถเขาเรียนรูตามหลักสูตรและแผนการ
ถายทอดท่ีกําหนด โดยสามารถเขาไปศึกษาแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรตนแบบท่ีศูนยเรียนรูฯ ในประเด็นวิชาการ 
เทคโนโลยี หรือปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางฤดูกาลผลิต ซ่ึงทําใหไดรับการชวยเหลือ แกไขปญหาดานการเกษตรได
ตรงตอความตองการ และการใชประโยชนของหนวยงานตางๆ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
เปนจุดท่ีหนวยงานตางๆ สามารถเขาไปดําเนินการสงเสริมการผลิต ท้ังพืช สัตว ประมง ฯลฯ ใหบริการทางวิชาการ 
และขอมูลขาวสารตางๆ แกเกษตรกรในชุมชน  

 3.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  การเติบโตของกลุม  

  ในอดีตกลุมเริ่มตนจากสมาชิกจํานวน 35 ราย และเพ่ิมข้ึนเปน 145 รายในป 2554 จนกระท่ัง
ปจจุบัน163 ราย นับเปนกลุมท่ีมีสมาชิกจํานวนมาก แตยังคงความเปนกลุมท่ีเขมแข็ง ซ่ึงในขณะนี้มีเกษตรกรรุนใหม
เขารวมกลุมทําใหกลุมมีการพัฒนาในดานเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน ดวยนโยบายและการจัดการกลุมท่ีชัดเจน และไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากกลุม ทําใหกลุมสามารถท่ีจะดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องและมีความม่ันคงจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้กลุมยังไดถายทอดความรู และเชื่อมโยงไปยังกลุมตางๆ ดวยจากการจัดการผลผลิตมังคุดอยางยั่งยืนของ
ศพก./แปลงใหญ ตําบลทามะพลา ทําใหในปจจุบันสามารถเปนตนแบบและเปนแกนนําเครือขายกลุมมังคุดภายใน
อําเภอหลังสวน ใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการผลิต การตลาด และความรู
อ่ืนๆ ดานการเกษตรท่ีนาสนใจกับเครือขายกลุมมังคุดกลุมตางๆ ท้ังในอําเภอเมืองชุมพร อําเภอพะโตะ และจังหวัด
ตางๆท่ีมีการผลิตมังคุด  

 และเกิดการรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรมากข้ึน นําเทคโนโลยีดาน
การเกษตรมาใชในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การใช ศพก. เปนสถานท่ีในการรวมกลุมกันวางแผนการผลิต ประมูล ผลผลิต
และการทําปุยหมักเพ่ือใชในแปลง สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในกลุมสมาชิกและเครือขายเพ่ิมมากข้ึน 
นําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน มีการเพ่ิมผลผลิต มีการลดตนทุน และการสรางรายไดเสริม จาก
กิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีไดเรียนรูจากศูนยเครือขาย 
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4. ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน 
 4.1 ปญหา ศูนยเครือขายยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานรวมกันในการบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนยหลัก และสมาชิก และเครือขาย ขาดความรูความเขาใจตอเปาหมาย บทบาทหนาท่ี ทิศทาง และแนวทางการ
ทํางานแบบเชื่อมโยงเครือขาย 
 4.2 อุปสรรค  ขอจํากัดของเวลา และการมีภารกิจลงใน ศพก.มาก และดานพ้ืนท่ีท่ีใชเปนท่ีตั้งของศูนย และ
การจัดทําแปลงเรียนรู  
 4.3 แนวทางแกไข  จังหวัดไดจัดอบรม เกษตรกรผูนํา ศพก.เครือขายโดยเชิญหนวยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มาชี้แจงภารกิจหนวยงานและการสงเสริมงานในศพก.เครือขาย และเกษตรจังหวัด ชี้แจงบทบาท 
ศพก.เครือขายและการเชื่อมโยงระหวาง ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย และควร ลดภารกิจของประธานศพก.ลงบาง 
สรางการรับรูแกสมาชิกแตละกลุมและเครือขาย ใหเขาใจตอเปาหมาย บทบาทหนาท่ี ทิศทาง และแนวทางการทํางาน
แบบมีสวนรวมพัฒนาประสิทธิภาพศูนยเครือขายใหเทียบเทาศูนยหลัก 
5. แนวทางการสรางเครือขายท่ีสัมฤทธิ์ผล 

มีกิจกรรมสมํ่าเสมอใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เชน งานวันถายทอดเทคโนโลยี และจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางาน 
6. ปจจัยท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 6.1 ปจจัยภายใน องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ผูนํา คณะกรรมการสมาชิกของกลุม และ ดังนี้ 
  ผูนําหรือคณะกรรมการ ตองมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน รับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิก เนนการมีสวนรวมยึดถือผลประโยชนของกลุมเปนหลัก สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาใหแก
สมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ และ สมาชิกกลุมหรือคนในชุมชน มีความสามัคคีและใหความรวมมือในการรวมคิด 
รวมทํา มีจิตสํานึกท่ีดีตอกลุมในการรวมกันพัฒนาและรวมทํากิจกรรมในชุมชน  
         6.2 ปจจัยภายนอก หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน สงเสริมดานวิชาการ คําแนะนําและงบประมาณ  
7. การสนับสนุนของหนวยงานตางๆ 
 มีการขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงและ
สหกรณ องคการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ในการดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาศพก. และเครือขาย 
กําหนดหลักสูตรในการฝกอบรม การจัดงานรณรงค จัดทําแปลงสาธิต แปลงเรียนรู พัฒนาฐานการเรียนรู รวมถึง
สนับสนุนปจจัยการผลิต และการปรับปรุงพัฒนาศูนยเครือขาย กิจกรรมบริการตางๆและมีเจาหนาท่ีคอยเปนพ่ีเลี้ยง
ชวยประสานงาน  

8. แผนการพัฒนาตอไป  
สร า งการรับรู แก ศูนยหลักและศูนย เครื อข าย  เ พ่ือให เ กิ ดการรับรู ในการปฏิบั ติ ง านร วม กันใน 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยหลักและศูนยเครือขาย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบาย

กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือใหศูนยเครือขาย สมาชิก และเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานรวมกันและ

พัฒนาประสิทธิภาพศูนยเครือขายใหสามารถเปนแหลงเรียนรู โดยมีการจัดประชุมทําแผนพัฒนากําหนดหลักสูตร 

พัฒนาฐานเรียนรู แปลงเรียนรู รวมถึงกิจกรรมตางๆ เทียบเทากับศูนยหลัก  

9. แผนการพัฒนาตอไป 
          มีการสนับสนุนใหทายาทของสมาชิกและเปดรับสมาชิกรุนใหม เขามาศึกษาเรียนรูระบบการทํางานของศพก. 
เพ่ือสืบทอดและสืบสานความรู สงตอสูการเกษตรในรุนตอไปโดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี้  วางแผนการศึกษาเรียนรู

5 

 



 เปดโอกาสใหมาชิกรุนใหมเขามามีบทบาทในการทํากิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือพัฒนาเปนเกษตรตนแบบรุน
ใหมของของศพก./แปลงใหญอําเภอหลังสวน   
10. รูปภาพประกอบ   
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การถอดบทเรียนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

 
 1. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ท่ีตั้ง หมูท่ี 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกษตรกรตนแบบ นายพงศพัฒน เทพทอง 

 

2. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขายทําอะไรบาง แลวมารวมตัวกันได

อยางไร  

 เดิมเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหลักคือการปลูก

ยางพารา และมีเกษตรกรบางสวนปลูกทุเรียนเปนอาชีพเสริม แตเนื่องจากสถานการณราคายางพาราในระยะหลังมี

แนวโนมตกตํ่าลงมาโดยตลอด ในขณะท่ีทุเรียนมีแนวโนมราคาท่ีสูงข้ึน และประกอบกับสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ีตําบล

ตลิ่งชัน มีลักษณะท่ีลาดเชิงเขาลุมน้ํากลาย  ลักษณะดินรวนอุดมสมบูรณลาดเทระบายน้ําดี จากคุณลักษณะเฉพาะ 

ดินดี น้ําดี อากาศดี เหมาะแกการปลูกทุเรียนท้ังในฤดูปลูกปกติและการปลูกทุเรียนนอกฤดู เกษตรกรจึงหันมาปลูก

ทุเรียนกันมากข้ึน 

 ป ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายเรื่องการจัดตั้งศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนและ

เห็นวากลุมนี้มีความเขมแข็ง จึงเลือกพ้ืนท่ี ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) มีสินคาหลักคือ ทุเรียน ซ่ึงจะเนนในเรื่องการผลิตทุเรียนนอกฤด ู    

อีกท้ัง ประธานศูนยฯ มีความมุงม่ัน และตอสูเพ่ือพ่ีนองเกษตรกรในพ้ืนท่ีมาตลอด ประธานศูนยฯ มีความพรอมใน

การประสานงานและบริหารจัดการ และมีความรูสามารถแกไขปญหาดานการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได 

ภายหลังการรวมกลุม จึงมีการจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชน “กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดูตําบลตล่ิงชัน”      

รหัสทะเบียน  ๘-๘๐-๐๘-๑๑/๑-๐๐๑๑  มีสมาชิก  ๑๔๕ ราย พ้ืนท่ี ๑,๒๔๐ไร สามารถผลิตทุเรียนนอกฤดูคุณภาพ

สงออกไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ตันตอป 

 

3. กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติองคความรูเกษตรกรตนแบบ 

 เดิมนายพงศพัฒน เทพทอง เปนเกษตรกรปลูกยางพารา และสวนผสม ในป 2535 พ้ืนท่ีอําเภอทาศาลา

ท้ังหมดประสบกับวาตะภัย ทําใหพืชผลเสียหายท้ังหมด เลยตัดสินใจหันมาปลูกทุเรียน เม่ือไดผลผลิตราคากลับตกต่ํา

เพราะผลผลิตออกหลังจันทบุรี และชุมพร จึงสนใจในการทําทุเรียนนอกฤดู โดยลองผิดลองถูกและไดรวมกลุมกัน

ประมาณ 20 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และขยายพ้ืนท่ีปลูกจนประสบผลสําเร็จ และทําแปลงเรียนรูประจําศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) โดยเปนของ นายพงศพัฒน เทพทอง เกษตรกรตนแบบ      

มีพ้ืนท่ี 17 ไร ดําเนินกิจกรรมการปลูกทุเรียนนอกฤดู ตั้งแตการเตรียมตนทุเรียน การแตงดอกทุเรียน การแตงผล

ทุเรียน การเก็บเก่ียวทุเรียน การบริหารจัดการแปลง การจัดการแปลงตามระบบ GAP ระบบการจัดการน้ํา การ
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บริหารจัดการศัตรูพืช การผลิตน้ําหมักยากลายปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยาง

ถูกวิธี การลดตนทุนการผลิต การผลิตปุยน้ําหมักเพ่ือลดการใชปุยเคมี การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เปนแหลง

เรียนรูสําหรบัเกษตรกรท่ีสนใจการปลูกทุเรียนอยางครบวงจร 

 ท้ังนี้ เทคโนโลยีเดนของ ศพก. คือ การใชเทคโนโลยีดานการจัดการสวนเพ่ือบังคับผลผลิตทุเรียน

หมอนทองออกนอกฤดู จัดการระบบน้ํา ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ิมปริมาณการใชปุยและน้ําหมักชีวภาพ        

การผลิตสารไลแมลงศัตรูพืชน้ําหมักยากลาย การปองกันโรคในทุเรียนโดยใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ซ่ึงจากการ

รวมกลุม และใชเทคโนโลยีเดนของศูนย พบวา 

 1) การลดตนทุนการผลิต ตนทุนการลิตเฉลี่ย 30,000 บาท/ไร เหลือ 22,500 บาท/ไร ในแปลง

ท่ัวไป สวนแปลงตนแบบทุนการผลิตลดลง จาก 30,000 บาท/ไร เหลือ 15,000 บาท/ไร โดยการใชปุยอินทรีย

และปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน ลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช โดยใชน้ําหมัก

ชีวภาพเชื้อไตรโคเดอรมา ผสมแคลเซียมโบรอนใชเอง และใชน้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักยากลาย  

 2) การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตทุเรียนนอกฤดูคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต

ทุเรียนนอกฤดู ไดแก การตัดแตงก่ิง ทรงพุม ดอก และผลทุเรียน โดยมีเปาหมายเพ่ิมผลผลิตใหไดจากเดิม 2.5 ตัน/

ป ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เปน 3 ตัน/ป 

 3) การผลิตใหไดคุณภาพดวยกระบวนการผลิตตามระบบ GAP เกษตรกรมีใบรับรองมาตรฐาน GAP 

ทุกราย 100 %  

 4) การตลาด มีการรวมกลุมยอยจําหนายผลผลิต และรวมกลุมสมาชิกสูวิสาหกิจเพ่ือการสงออก มีการ

ทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพ่ิมชองทางการตลาด facebook กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ตําบลตลิ่งชัน 

 5) การบริหารจัดการ มี 3 ดาน 

  - การผลิต มีการแบงกลุมควบคุมคุณภาพ เพ่ือบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณผลผลิตให

ผลผลิตท่ีไดมีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด 

  - การตลาด มีเปาหมายรวมกลุมกันจําหนาย มีการเพ่ิมชองทางการจําหนายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทําทุเรียนนอกฤด ู เชน  QR code / Facebook 

                https://drive.google.com/file/d/0B9XXLBOnB2XlOUxvUFhDdVdUQzg/view 

facebook กลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนนอกฤดู ต.ตลิ่งชัน    

https://www.facebook.com/1714057012215839/photos/a.1714057362215804.1073741

825.1714057012215839/1714057368882470/?type=1&theater 

และ facebook ทุเรียนทะวาย นอกฤดู ต.ตลิ่งชัน อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ  

https://www.facebook.com/groups/269817473495970/?fref=nf 

  - การสรางรายไดเสริม เกษตรกรมีรายไดเสริมจากสินคาเกษตรชนิดอ่ืน ๆ เชน มังคุด เงาะ กลวย

หอมทอง และมะละกอ การปลูกพืชแซมทุเรียนเล็ก การเลี้ยงสัตวและประมงเพ่ือลดรายจาย 
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4. แนวทางการพัฒนาของศูนย 

 4.1) บริหารจัดการเพ่ือการลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตการผลิตทุเรียนนอกฤดู รวมถึงการ

จัดหาตลาดใหม ๆ และเพ่ิมชองทางการตลาด 

 4.2) รณรงคใหความรูเก่ียวกับการเก็บเก่ียวผลผลิตทุเรียนท่ีมีคุณภาพ ตรงความตองการของแหลง

จําหนาย ลดปญหาการตัดทุเรียนออน เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับผลผลิต  

 4.3) ใหความรูดานการผลิต การจัดการสวนทุเรียน การปองกัน กาจัดโรคและแมลงอยางตอเนื่อง 

 

5. แนวคิดการพัฒนาเครือขาย 

 เครือขายเขมแข็ง เนนการมีสวนรวมเปนสําคัญ มีการสะทอนการทํางานอยางตอเนื่อง เนนการสราง

ศูนยเครือขายท่ีเกิดมาจากความพรอมของเจาของจุดเรียนรู มีใจรักในงานเกษตร พรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือสวนรวม 

และสามารถยอมรับซ่ึงกันและกันไดเพ่ือใหการดําเนินงานไมมีปญหา ซ่ึงหากคัดเลือกคนท่ีมีใจ การทํางานรวมกันจะ

งายข้ึน โดยยึดหลักแนวคิดดังนี้ “ศูนยเขมแข็งใชหลักการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกปญหา รวมรับผลประโยชน” 

 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 

 6.1 เปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร 

รวมท้ังการใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี 

 6.2 เปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพ้ืนท่ี 

 

7. แนวทางการสรางความเขมแข็ง 

 7.1 การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา และการพัฒนาเกษตรกรผูนํา ซ่ึงเปนประธานศูนย

เครือขาย ศพก. 

 7.2 ใชกลไกของการประชุม ให ศพก. หมุนเวียนในการเปนเจาภาพ อําเภอเปนผูอํานวยความสะดวก

และเขารวมทุกครั้ง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ รวมกันกําหนดประเด็นและแนวทางการประชุม       

โดยเนนการประชุมเปนเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี             

การขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. และเครือขายรวมท้ังการสรุปผลการดําเนินงานและการถอด 

องคความรูท่ีไดจากการดําเนินงานเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแกไข

ปญหาในพ้ืนท่ี การถายทอดความรูทางวิชาการตามสถานการณหรือตามความจําเปนและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

 7.3 จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสูพ้ืนท่ี ผาน ศพก.  
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8. ปจจัยท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

 8.1 ปจจัยดานผูนําของศูนย เนื่องจาก ผูนําองคกรมีความพรอม เปนท่ียอมรับ มีความรูและทักษะใน

การบริหารจดัการ โดยศูนยเขมแข็ง เปนผลมาจากการมีผูนําท่ีเขมแข็ง มองถึงการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญ ไมมองท่ี

ปจจัยดานงบประมาณเปนตัวตั้ง  

 8.2 การใหความรวมมือของสมาชิกในการรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ังศูนยหลักและศูนย

เครือขาย รวมดําเนินการ และพัฒนา อยางสมํ่าเสมอ 

 

9. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข  

9.1 ดานงบประมาณ ไมเพียงพอตอการปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนา ซ่ึงเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร ตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการตางๆ ท่ีกรมฯ ใหดําเนินการ   
จากหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี สวนคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาน้ํา คาไฟ เปนภาระของเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยท่ีตอง
ใชเงินสวนตัวจายเอง  

9.2 ดานอ่ืน ๆ  
 1) สมาชิกบางกลุมจะไมยอมรับและตอตานในบางเรื่อง  
 2) สมาชิกและคณะกรรมการศูนยฯ จะพูดนอยยังขาดทักษะในการพูด  
 3) การจัดอบรมใหความรูใหแกเกษตรกรตนแบบและคณะกรรมการใหมีความชํานาญ            

ดานการเกษตรและใหมีสิทธิพิเศษในดานการเกษตรและดานอ่ืนๆ เทาท่ีจะควรได  
 4) การประชาสัมพันธเรื่องการลดตนทุนการผลิตทุเรียน ยังไมท่ัวถึง สงผลใหเกษตรกรยังไมม่ันใจ

วาถาดําเนินการดังกลาวแลวจะสามารถลดตนทุนไดจริง  
 5) ยังไมมีการติดตามท่ีชัดเจนในการนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปดําเนินการจริง เนื่องจาก

เจาหนาท่ีมีงานมาก จึงไมมีเวลาในการติดตาม  
 6) เกษตรกรเจาของศูนยบอกวาเปนภาระตอเกษตรกรเจาของศูนย เนื่องจากทําใหไมมีเวลาใน

การประกอบกิจกรรมในสวนของตนเองไดอยางเต็มท่ี ตองจางแรงงานในการดําเนินการ ศพก. เปนงานท่ีตอง
เสียสละเวลาเพ่ือสวนรวมในการเปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกร และบุคคลท่ัวไป  

 7) ไมมีความเปนสวนตัว เนื่องจากมีเกษตรกร นักศึกษา มาใชบริการศูนยฯ ตลอดเวลา 
 

10. การไดรับการสนับสนุน 
 การดําเนินงาน ศพก. ประสบความสําเร็จไดเพราะเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และเกษตรกรตนแบบ

ใหความสําคัญ อยางจริงจัง และเสียสละเวลาสวนตัวในการทํางาน รวมถึงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตร

จังหวัดเปนอยางดี นอกจากนี้ความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาท่ี ผูนําชุมชน และหนวยงานในพ้ืนท่ีก็มีสวนสําคัญ 

โดยการดําเนินงาน ศพก. มีหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ท้ังในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมปศุสัตว กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ) และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (องคการบริหารสวน

ตําบล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฯลฯ) มาทํางานรวมกัน ท้ังในดานการสนับสนุนวิชาการและ

การสนับสนุนงบประมาณ ซ่ึงทุกหนวยงานใหความรวมมืออยางเต็มใจ ทําใหการดําเนินงาน ศพก. เปนไปอยาง

ราบรื่น และประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ เปนผูท่ีเสียสละท้ังกําลังใจ 

กําลังกายและกําลังทรัพย มีจิตอาสาในการเปนวิทยากร และดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงความรู และแลกเปลี่ยน
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เรียนรูซ่ึงกันและกัน ศพก. มีขอมูลฐานเรียนรู และองคความรู ตรงกับสภาพพ้ืนท่ีและความตองการของเกษตรกร   

มีหลักสูตรการเรียนรูท่ีชัดเจนและถูกตอ งเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ทําใหเกษตรกรตองเปนผูท่ีเปดใจ

ยอมรับให ศพก. เปนแหลงเรียนรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได คณะกรรมการในการขับเคลื่อน เจาหนาท่ี และเกษตรกร 

มีความพรอมและมีความเขมแข็งในการขับเคลื่อน ศพก. มีหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ีท่ีไมใชหนวยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ใหความรวมมือในการขับเคลื่อน เกษตรกรในพ้ืนท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี ดังเชน ศพก.

อําเภอทาศาลามีความพรอมดานฐานการเรียนรู แปลงเรียนรู ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเปน

อยางดี 

 

11. แนวทาง/แผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตอไป 

 11.1 มุงเนนการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง โดยการวางแผนในระยะยาว เรื่องการดําเนินงานขับเคลื่อน 

ศพก. ทิศทางในแตละปเปนอยางไร และแตละปจะมีการสนับสนุนในเรื่องอะไร  

 11.2 การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา และการพัฒนาเกษตรกรผูนํา ซ่ึงเปนประธาน

ศูนยเครือขาย ศพก. อยางตอเนื่อง เพราะเกษตรกรตนแบบบางราย มีความรูแตขาดทักษะในการพูด สื่อสาร 

 11.3 การหาภาคีเครือขายมาชวยในการบริหารจัดการผลิต การตลาด รวมถึงตอยอดการพัฒนา

สินคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงเสริมการแปรรูปสินคาการเกษตร 

 
 

………………………………………………………………………………. 
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ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน 
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การถอดบทเรียนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

สินคาหลัก : ขาว 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๑๓,๑๒๓ ไร **** 

เกษตรกรเปาหมาย : ๒,๖๕๒ ครัวเรือน **** 

สถานท่ีตั้ง : บานปาศรี หมูท่ี ๓ ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

พิกัด :   Lattitude ๖.๗๗๔๖๐๔   Longtitude ๑๐๑.๓๖๑๔๗๘  

ช่ือเกษตรกรตนแบบ : นางพัชรีย โชติรัตน อายุ ๔7 ป เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 3940900143092 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๖๕ หมูท่ี ๓ ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๑-๐๙๗๘๗๘๗ 

1) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขายทําอะไรบางแลวมารวมตัวกันอยางไร  

 เม่ือรัฐบาลไดมีนโยบายใหจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรู     

การผลิตสินคาเกษตร ท่ีถูกตองเหมาะสมสําหรับชุมชน เปนศูนยกลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรูขาวสาร        

ของ หนวยงานตางๆ กับเกษตรกรในชุมชน สํานักงานเกษตรอําเภอยะหริ่งไดคัดเลือกใหพ้ืนท่ีแปลงเกษตรของ นางพัชรีย 

โชติรัตน เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรการผลิตสินคาเกษตร และเปนเกษตรกรตนแบบ 

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) (ดานขาว) บานปาตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนศูนยท่ีเปนศูนยปราชญชุมชน และเปนสถานท่ีท่ีเกษตรกรในชุมชนบานปาศรี ตําบลตะโละ และ

ชุมชนใกลเคียงในอําเภอยะหริ่งไดมาศึกษาดูงานและเปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหรับ

ชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบท่ีไดทํางานรวมกับกรมสงเสริมการเกษตรมาอยางยาวนานตั้งแตป 2538 ไดรวม

จัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรบานปาศรี ไดมีโอกาสเรียนรูดานการเกษตรท่ีหลากหลาย ตอมาไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุม

ใหเปนประธานกลุมยุวเกษตรกร กอนจะผันตัวเปนท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกร และไดมีโอกาสไปดูงานเพ่ือพัฒนาความรูท่ี

ประเทศญี่ปุน และอินเดีย ทําใหพัฒนาตนเอง และกลุมเครือขายในชุมชน มาอยางตอเนื่อง 

2) แนวทางการพัฒนาของศูนย 

2.1 การวางแผนการการผลิตและเปาหมายในการผลิตรวมกัน 

2.2 สงเสริมการจัดการเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

2.4 การผลิตขาวใหมีคุณภาพและผลผลิตท่ีสูงข้ึน และเชื่อมโยงการตลาดลวงหนา 

3) แนวคิดการพัฒนาเครือขาย 

การสรางจิตสํานึก และตระหนักถึงทํางานรวมกัน เสียสละและเห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก เนนการ

ขับเคลื่อนการทํางานโดยสรางแรงจูงใจในการทํางาน เนนการจัดการรวมกันระหวางคณะกรรมการและสมาชิก 

 

 

 



 

4) ประโยชนท่ีไดรับ 

 4.1 เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรในชุมชน 

 4.2 เปนจุดท่ีเกษตรกรสามารถมาเรียนรูไดจริง และมีความพรอมในการรับรองเกษตรกรมีท่ีพักบริการเนื่องจาก

ไดรับงบสนับสนุนเปนศูนยปราชญชุมชน 

 4.3 เปนแหลงบูรณาการทํางานของหนวยงานตางๆ ท่ีจะเชื่อมตอกับกลุมเกษตรกรในชุมชน 

 4.4 เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีของเกษตรกร เนื่องจากมีเกษตรตนแบบเปนคนท่ีชอบคนควา ทดลอง นําความรู

ใหมๆจะประยุกตใชอยางตอเนื่อง 

 4.5 เปนจุดรับซ้ือผลผลิต และตัวชวยในการประสานกับตลาด 

5) แนวทางการสรางความเขมแข็ง 

 5.1 การดําเนินงานใดๆจะตองมีการประชุมวางแผนการทํางานเปนข้ันเปนตอน 

 5.2 การเลือกคนใหเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี โดยเฉพาะตองมีความรับผิดชอบ เสียสละและเห็นแตประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

 5.3 ผูนํา คณะกรรมการกลุมตองเสียสละ มีความซ่ือสัตย สุจริต ทํางานเต็มกําลังความสามารถ  และดํารงไวซ่ึง

ความยุติธรรมตอสมาชิกทุกคน 

 5.4 ทุกปญหา ตองหาหนทางแกไขรวมกัน รวมกันคิด รวมหาทางออก ไมปดใหเปนภาระของคนใดคนหนึ่ง 

6) ปจจัยท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

 6.1 ปจจัยดานผูนํา ท่ีเปนแบบอยาง ไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง เปน

ครอบครัวพอเพียง นางพัชรีย กลาววา “ตนตั้งใจจะปลูกฝงใหเพ่ือนๆเกษตรกรทุกคน ไดเรียนรูการดําเนินชีวิตอยา

พอเพียง ตองรูจักแบงหนาท่ีกันรับผิดชอบ รวมจากในครอบครัวกอน  และทุกคนตองมีการออมเงินทุกเดือน” โดยเริ่มจาก

กิจกรรมงายๆ เชน การปลูกพืชผักสวนครวั  

 6.2 การรูจักวางแผนการแกปญหาดานการจัดการ เพราะแตกอนทําทุกอยางไมมีการวางแผน ก็เลยประสบ

ปญหาเรื่องของการตลาด คือเม่ือติดตอหาตลาดแลว แตผานไประยะเวลาหนึ่ง กไมสามารถสงผลผลิตใหกับคูคาได จึงตอง

หันกลับมาแกปญหาโดยการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ และพัฒนาเปนผูรวบรวมผลผลิตของชุมชน 

 6.3 การใหความรวมมือของคณะกรรมการและสมาชิกในการรวมกันขับเคลื่อนการทํางาน ทําใหเกิดการพัฒนา

และเกิดประโยชนท่ีชัดเจนตอชมชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 6.4 การแกปญหาทางดานสังคม โดยการสงเสริมเกษตรกร เยาวชนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงไดมีการเรียนรู

หลักการดําเนินงานของศูนยและเกษตรกรตนแบบ มีการแบงปนผลผลิตใหแกเพ่ือนบาน และการสงเสริมเยาวชนใหทํา

การเกษตรนั้นทําใหมีรายได และใชเวลาใหเกิดประโยชนทําใหชุมชนปลอดยาเสพติด ทําให ศพก. เปนท่ียอมรับของ

เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 



 

7) ปญหาอุปสรรค 

 7.1 งบประมาณท่ีจะสนับสนุนใหกับเกษตรกรท่ีมาอบรมใหสามารถกลับไปทําตอไดยังไมเพียงพอ 

 7.2 เกษตรกรเจาของศูนยรับบทบาทหลายตําแหนง แมคณะกรรมการคนอ่ืนๆ สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายไดในระดับหนึ่งแตยังขาดความเชี่ยวชาญ 

 7.3 กิจกรรมการเกษตรเก่ียวกับไมผล ไมยืนตน ยังไมสามารถดําเนินการไดดี เนื่องจากพ้ืนท่ีในอําเภอยังขาด

ความเหมาะสม ตองอาศัยการบูรณาการเครือขายขามอําเภอใกลเคียงเชนอําเภอยะรัง 

 7.4 ความพรอมของศูนยเครือขายไมเทากัน จะตองพัฒนาอยางตอเนื่องและจริงจัง 

8) การไดรับการสนับสนุน  

 การดําเนินการท่ีผานมาไดรับการสนับสนุนท้ังดานงบประมาณและความรูจากหนวยงานตางๆ เชน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ งบพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

9) แนวทาง/แผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตอไป 

 9.1) มีการประสานงานหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนในดาน

ตางๆ 

 9.2) ศูนยหลักและศูนยเครือขาย คณะกรรมการและสมาชิกตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการเกษตร

กับทุกเครือขายในพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทและการจัดการสินคาท่ีคลายคลึงกัน 

 9.3) ตองวางแผนการดําเนินงานและเปาหมายในการผลิตกอนฤดูกาลผลิตเพ่ือใหการจัดการดานผลผลิตมี

ประสิทธิภาพ พรอมกับหาตลาดท่ีสามารถรองรับผลผลิตได 

 

 

 

 

  

 



ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําป 2562 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

1. จัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมืองพังงา  

เปน 1 ในจํานวน 8 ศูนย ของจังหวัดพังงา ท่ีเริ่มดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ต้ังแตป พ.ศ. 2558 โดยดําเนินการในพื้นท่ีของเกษตรกรตนแบบ นายสุทัศน กาละสังข ซึ่งมีพื้นท่ีทําการเกษตร

อยูท่ีบานเลขท่ี 55 หมูท่ี 1 ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมืองพังงา กิจกรรมหลักคือ การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นท่ี  

6 ไร มีปาลมน้ํามันอายุ 7 ป จํานวน 123 ตน จากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตร

ของอําเภอ และความสมัครใจของเกษตรกรตนแบบท่ีมีความมานะพยายามและใหความสําคัญกับการพัฒนา

อาชีพเกษตรมาอยางยาวนาน หลังจากท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ไดคัดเลือกแปลงตนแบบแลวก็ได

แนะนําข้ันตอนของการจัดต้ังศูนยเรียนรู ฯ สงไปอบรมดูงาน และสนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีจําเปน รวมท้ังการ

พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเหมาะแกการใหบริการผูท่ีมาศึกษาเรียนรู หองน้ํา ฐานการเรียนรู แปลงเรียนรู (ปาลม

น้ํามัน) และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เกษตรกรเจาของแปลงท่ีมีความพรอมในการเปนวิทยากรและพรอมท่ีจะพัฒนา 

เพิ่มเติมความรูตลอดเวลา รวมท้ังการเก็บสะสมองคความรู (Knowledge) ท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําเสนอ 

เปรียบเทียบ บอกตอและนําไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลในเชิงประจักษไดจริง ๆ  

  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองพังงา มีการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานโดยมี. ศพก.หลัก จํานวน 1 ศูนย และมี ศพก.เครือขาย จํานวน 12 ศูนย ดังนี้   
 
 

 ช่ือศูนย ประธาน สินคาหลัก สถานท่ีต้ัง 

ศูนย ศพก. หลกั 

1 ศพก. อําเภอเมืองพังงา นายสุทัศน กาละสังข ปาลมนํ้ามัน หมูท่ี 1 ตําบลทุงคาโงก 

อําเภอเมืองพังงา 

ศูนย ศพก. เครอืขาย 

1 ศูนยเรียนรูดานการแปรรูป

ผลิตผลดานการเกษตร 

นางขวัญใจ แสงไทย สินคาเกษตรแปรรูป หมูท่ี 4 ตําบลนบปริง 

อําเภอเมืองพังงา 

2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบาน

นบปริง 

นายสมคิด  พิศนาค ไขไก พืชผักปลอด

สารพิษ 

หมูท่ี 8 ตําบลนบปริง 

อําเภอเมืองพังงา 

3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) นายวันชัย ไพโรจน พืชผักปลอดสารพษิ หมูท่ี 2 ตําบลถํ้านํ้าผุด 

อําเภอเมืองพังงา 

4 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบาน

บางเตย 

นายกอเฉม ใบลาภ มะมวงหิมพานต หมูท่ี 6 ตําบลบางเตย 

อําเภอเมืองพังงา  

5 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช) นายวสันต ศุภรส ปาลมนํ้ามัน หมูท่ี 6 ตําบลบางเตย 

อําเภอเมืองพังงา 
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6 ศูนยเรียนรูดานประมง นายวินัย  แยมย่ิง กบในบอซีเมนต หมูท่ี 4 ตําบลบางเตย 

อําเภอเมืองพังงา 

7 ศูนยเรียนรูดานประมง นายวิจา  สมจันทร ปลากินพืช หมูท่ี 2 ตําบลตากแดด 

อําเภอเมืองพังงา 

8 ศูนยเรียนรูดานประมง นายนิกร ชํานาญ ปลาหมอ หมูท่ี 3 ตําบลตากแดด 

อําเภอเมืองพังงา 

9 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบาน

ตากแดด 

นายไกรโรจน รักษตน ขาวไรดอกขา หมูท่ี 1 ตําบลตากแดด 

อําเภอเมืองพังงา  

10 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นายจรุงศักด์ิ  จุลภักดี ไกไข  ผักปลอด

สารพิษ 

หมูท่ี 2 ตําบลทุงคาโงก 

อําเภอเมืองพังงา 

11 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช) นางยุพิน ตัณฑวณิช ไกไข ผักปลอด

สารพิษ 

หมูท่ี 5 ตําบลทุงคาโงก 

อําเภอเมืองพังงา 

12 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นายประมูล จรุงการ ไกพื้นเมือง ผักปลอด

สารพิษ 

หมูท่ี 4 ตําบลปากอ 

อําเภอเมืองพังงา 

 

2. การเช่ือมโยงเครือขาย 

 2.1 จุดเร่ิมตนของการเช่ือมโยงเครือขาย 

  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมือง

พังงา เปน 1 ในจํานวน 8 ศูนยหลัก ของจังหวัดพังงา ท่ีเริ่มดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ต้ังแตป พ.ศ. 2558 โดยดําเนินการในพื้นท่ีของเกษตรกรตนแบบ นายสุทัศน กาละสังข ซึ่งมีพื้นท่ีทํา

การเกษตรอยูท่ีบานเลขท่ี 55 หมูท่ี 1 ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมืองพังงา กิจกรรมหลักคือ การปลูกปาลมน้ํามัน

ในพื้นท่ี 6 ไร มีปาลมน้ํามันอายุ 7 ป จํานวน 123 ตน เพื่อใหมีจุดเรียนรูท่ีครอบคลุมหลากหลายสาขาทาง

การเกษตร จึงไดมีการพัฒนาศูนยเครือขายเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตรเฉพาะดาน เพื่อเปนศูนยเรียนรูท่ี

เสริมหนุนใหการขับเคล่ือนศพก. และชวยแกปญหาดานการเกษตรของชุมชน โดยแตละศูนยเครือขายมี

กิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลายตอบสนองกับสภาพพื้นท่ีและตามความตองการของชุมชนได ปจจุบันอําเภอ

เมืองพังงามีศูนยเครือขายจํานวน 12 ศูนย เช่ือมโยงเครือขายการทํางาน สามารถเปนศูนยเรียนรู ชวย

แกปญหาดานการเกษตรไดอยางหลากหลาย ชวยเสริมการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ ศพก. หลักไดเปน

อยางดี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม ท่ีมีความพรอมในการสงเสริมเครือขายความรวมมือตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร 

    

 2.2 หาแนวรวมเพื่อสรางเครือขาย 

  แนวคิดหลักในการเลือกมารวมเปนเครือขาย คือ เปนจุดเรียนรูเฉพาะทาง เชน ศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ฯลฯ  มาจากแตละตําบล 
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ใหคลอบคลุมท้ังอําเภอ เกษตรกรตนแบบของแตละเครือขาย มีความสมัครใจท่ีจะมาเปนเครือขาย มีความ

เสียสละ มีองคความรูและสามารถถายทอดความรูได 

 

 2.3 กําหนดเปาหมายรวมกัน 

  เปาหมาย คือ ทุกศูนยเครือขายตองสามารถใหบริการไดเหมือนกับศพก.หลัก มีการประชุม

ขับเคล่ือน ปละอยางนอย 4 ครั้ง และมีการเช่ือมโยงเครือขายในดานตางๆ ท้ังดานองคความรู ดานงบประมาณ

และปจจัยการผลิต รวมท้ัง การเช่ือมโยงกับเครือขายดวยกัน 

 

 2.4 ปจจัยท่ีทําใหเครือขายท่ีนี่เขมแข็ง 

 เกิดจากความสมัครใจของเกษตรกรตนแบบท่ีมีจิตอาสา มีความมานะพยายามและให

ความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพเกษตร มีเปาหมายตรงกันอยากเห็นการพัฒนาดานการเกษตรในพื้นท่ีชุมชน

ของตนเอง 

 

3. ประโยชนท่ี สมาชิก และ ชุมชนไดรับ 

 3.1 การใชประโยชนจากศูนยหลักและศูนยเครือขาย 

  1) การใชประโยชนของเกษตรกร เกษตรกรในชุมชนสามารถเขาเรียนรูตามหลักสูตรและ

แผนการถายทอดท่ีกําหนด โดยสามารถเขาไปศึกษาแลกเปล่ียนกับเกษตรกรตนแบบท่ีศูนยเรียนรูฯ ในประเด็น

วิชาการ เทคโนโลยี หรือปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางฤดูกาลผลิต ซึ่งทําใหไดรับการชวยเหลือ แกไขปญหา

ดานการเกษตรไดตรงตอความตองการ 

  2) การใชประโยชนของหนวยงานตางๆ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรเปนจุดท่ีหนวยงานตางๆ สามารถเขาไปดําเนินการสงเสริมการผลิต ท้ังพืช สัตว ประมง ฯลฯ ใหบริการ

ทางวิชาการ และขอมูลขาวสารตางๆ แกเกษตรกรในชุมชน  

 

 3.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 เกิดการรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรมากข้ึน นําเทคโนโลยี

ดานการเกษตรมาใชในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน เชน การใช ศพก. เปนสถานท่ีในการรวมกลุมทําปุยหมักเพื่อใชในแปลง  

สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในกลุมสมาชิกและเครือขายเพิ่มมากข้ึน นําไปสูการพัฒนาดานการเกษตร

ในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน มีการเพิ่มผลผลิต มีการลดตนทุน และการสรางรายไดเสริม จากกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีได

เรียนรูจากศูนยเครือขาย 
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4. ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน 

 4.1 ปญหา 

  1) สมาชิก และเครือขาย ขาดความรูความเขาใจตอเปาหมาย บทบาทหนาท่ี ทิศทาง และ

แนวทางการทํางานแบบเช่ือมโยงเครือขาย 

  2) ศูนยหลักและศูนยเครือขายยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานรวมกันในการ 

บูรณาการเช่ือมโยงกับศูนยหลัก 

  

 4.2 อุปสรรค 

  ขอจํากัดดานพื้นท่ีท่ีใชเปนท่ีต้ังของศูนย และการจัดทําแปลงเรียนรู  

 

 4.3 แนวทางแกไข 

  1) สรางการรับรูแกสมาชิกแตละกลุมและเครือขาย ใหเขาใจตอเปาหมาย บทบาทหนาท่ี 

ทิศทาง และแนวทางการทํางานแบบมีสวนรวม 

  2) พัฒนาประสิทธิภาพศูนยเครือขายใหเทียบเทาศูนยหลัก 

   

5. แนวทางการสรางเครือขายท่ีสัมฤทธิ์ผล 

 5.1 การต้ังเปาหมายเดียวกัน 

 5.2 มีการวางแผนการทํางานรวมกัน 

 5.3 มีกิจกรรมสม่ําเสมอใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เชน งานวันถายทอดเทคโนโลยี 

 5.4 สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม 

 5.5 จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางาน 

 

6. ปจจัยท่ีชวยสนับสนุนการดําเนนิงาน 

 6.1 ปจจัยภายใน องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ผูนํา คณะกรรมการสมาชิกของกลุม และ ดังนี้ 

  1) ผูนําหรือคณะกรรมการ ตองมีความเสียสละ ซื่อสัตย เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน รับฟง

ความคิดเห็นของสมาชิก เนนการมีสวนรวมยึดถือผลประโยชนของกลุมเปนหลัก สามารถแกไขปญหาเฉพาะ

หนาใหแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) สมาชิกกลุมหรือคนในชุมชน มีความสามัคคีและใหความรวมมือในการรวมคิด รวมทํา มี

จิตสํานึกท่ีดีตอกลุมในการรวมกันพฒันาและรวมทํากิจกรรมในชุมชน  

         6.2 ปจจัยภายนอก 

 หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมดานวิชาการ คําแนะนําและ

งบประมาณ 
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7. การสนับสนุนของหนวยงานตางๆ 

 มีการขับเคล่ือนการทํางานแบบบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีรวมกับหนวยงานสังกัด

กระทรวงและสหกรณ องคการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ ในการดําเนินการจัดทําแผนเพื่อพัฒนา

ศพก. และเครือขาย กําหนดหลักสูตรในการฝกอบรม การจัดงานรณรงค จัดทําแปลงสาธิต แปลงเรียนรู พัฒนา

ฐานการเรียนรู รวมถึงสนับสนุนปจจัยการผลิต และการปรับปรุงพัฒนาศูนยเครือขาย กิจกรรมบริการตางๆ

และมีเจาหนาท่ีคอยเปนพี่เล้ียงชวยประสานงาน  

 

8. แผนการพัฒนาตอไป  

8.1 สรางการรับรูแกศูนยหลักและศูนยเครือขาย เพื่อใหเกิดการรับรูในการปฏิบัติงานรวมกันใน 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยหลักและศูนยเครือขาย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหศูนยเครือขาย สมาชิก และเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานรวมกัน 

8.2 พัฒนาประสิทธิภาพศูนยเครือขายใหสามารถเปนแหลงเรียนรู โดยมีการจัดประชุมทําแผนพัฒนา

กําหนดหลักสูตร พัฒนาฐานเรียนรู แปลงเรียนรู รวมถึงกิจกรรมตางๆ เทียบเทากับศูนยหลัก  
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9. รูปภาพประกอบ 

 

  

7. แผนการพัฒนาตอไป   

 

8. รูปภาพประกอบ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



ประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ประจําป 2562 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 

1. สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีสินคาหลัก   
คือ ยางพารา ในสถานการณยางพาราตกต่ํา นายมนูญ  สุขรัตน เกษตรกรตนแบบ ซ่ึงเปนผูนําในพ้ืนท่ีไดมีการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกยางพารามาทําเกษตรผสมผสาน และปลูกพืชแซมในสวนยางพารา และทําปุยหมักเพ่ือลด
ตนทุนการผลิต เปนสามารถเปนแบบอยางใหแกเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชัยสนจึงไดคัดเลือกเปน 
ศพก.หลัก เพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรท้ังภายในและนอกพ้ืนท่ี ในการดําเนินงาน ป 2562 ในการ
ขับเคลื่อน ศพก. ใชเครือขาย จํานวน 13 ศูนย รวมกับ ศพก.หลัก ในการรวมกันวางแผนกําหนดแนวทาง
ดําเนินงาน และรวมกันแกไขปญหา ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และตอบสนองความ
ตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

2. มีเครือขายอะไรบาง ทําไมมารวมกันเปนเครือขาย 
 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีเครือขาย 
จํานวน 13 เครือขาย ไดแก 
 1) ศูนยเรียนรูการเลี้ยงผึ้ง 

2) ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 
3) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 
6) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
7) ศูนยเรียนรูการผลิตปาลมน้ํามัน 
8) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
9) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
10) ศูนยเรียนรูการจัดการศัตรูพืชชุมชน 
11) ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 
12) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
13) ศูนยเรียนรูการปลูกพืชแซมยาง 

การมารวมกันเปนเครือขาย เพ่ือใหเกิดการประสานงาน บูรณาการการทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณรวมกัน การชวยเหลือกันเชื่อมโยงการดําเนินงานตั้งแตขบวนการผลิต จนถึงการตลาด และการ
จําหนายผลผลิต และแหลงเรียนรูแกเกษตรกรท้ังในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ี ท่ีมีแหลงเรียนรูครอบคลุมและหลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในสถานการณพืชเศรษฐกิจหลัก (ยางพารา) ราคาตกต่ํา 
และเปนแหลงในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและกิจกรรมการเกษตรมาปฏิบัติกอน
ถายทอดสูเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตและรายไดแกเกษตรกร 

 



3. รวมกันแลวไดอะไร (เปาหมายรวมของการรวมกัน) 
 เกิดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ี ทําใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการกระจาย
ภารกิจตรงตามความตองการ ทําใหเกษตรกรสามารถเขาศึกษาเรียนรู และศึกษาดูงานสะดวกยิ่งข้ึน สามารถ
ขยายบรกิารเปนวงกวาง สรางความเขมแข็งใหกับ ศพก. และเครือขาย 

4. แตละเครือขาย ทําอะไร/มีหนาท่ีอะไรบาง 
 ในการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเขาชัยสน มีเครือขาย 
จํานวน 13 ศูนย ประกอบดวย 
 1) ศูนยเรียนรูการเลี้ยงผึ้ง เจาของศูนยนายอํานวย ชูแหละ ท่ีตั้งหมูท่ี 3 ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูในการเลี้ยงผึ้งและชันโรง  
 2) ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย เจาของศูนย นายค่ิน คงทอง ท่ีตั้งหมูท่ี 2 ตําบลเขาชัยสน อําเภอ 
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูในการทําปุยหมักแหงและน้ําจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในชุมชน  

3) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เจาของศูนย นายสีนอง อําภัยฤทธิ์ ท่ีตั้งหมูท่ี 7 ตําบลเขาชัยสน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมในครัวเรือนท่ี
หลากหลายไดแก เลี้ยงกุงกามแดง เลี้ยงหมูปา เลี้ยงวัว เพาะพันธุกลาไม  

4) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เจาของศูนย นายวิชัย ชูแสง ท่ีตั้งหมูท่ี 14 ตําบลเขาชัยสน   อําเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  เปนแหลงเรียนรูการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักปลูกทุเรียน 
กลวย และฝรั่ง 

5) ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย เจาของศูนย นายสุวิทย ทองเอม ท่ีตั้งหมูท่ี 5 ตําบลควนขนุน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูการผลิตปุยหมักแหงจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

6) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว เจาของศูนย นายวราคม ชูแสง ท่ีตั้งหมูท่ี หมูท่ี 6 
ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูการผลิตขาวเล็บนก  

7) ศูนยเรียนรูการผลิตปาลมน้ํามัน เจาของศูนย นายสุชาติ อักษรชู  ท่ีตั้งหมูท่ี 5 ตําบลจองถนน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูการผลิตปาลมน้ํามัน 

8) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เจาของศูนย นายบุญธรรม ทองบริบรูณ ท่ีตั้งหมูท่ี 7 ตําบลจองถนน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูในการจัดการศัตรูพืชในพ้ืนท่ี ติดตามสถานการณ และแจง
เตือนการระบาดศัตรูพืช 

9) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เจาของศูนย นายคํานับ ออนประชู ท่ีตั้งหมูท่ี 10 ตําบลหานโพธิ์ 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  

10) ศูนยเรียนรูการจัดการศัตรูพืชชุมชน เจาของศูนย นายมานพ แสงสุรินทร ท่ีตั้งหมูท่ี 3 ตําบลหานโพธิ์ 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูในการจัดการศัตรูพืชในพ้ืนท่ี ติดตามสถานการณ และแจงเตือน
การระบาดศัตรูพืช  

11) ศูนยเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย เจาของศูนย นายอํานวย ดําชวย ท่ีตั้งหมูท่ี 2 ตําบลหานโพธิ์ 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูในการผลิตปุยหมักเพ่ือจําหนาย 

12) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เจาของศูนย นายวิโรจน เหตุทอง ท่ีตั้งหมูท่ี 15 ตําบลโคกมวง 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในบทบาทของผูนําในพ้ืนท่ี 

13) ศูนยเรียนรูการปลูกพืชแซมยาง เจาของศูนยนายเตี้ยน ศรีหนูสุด ท่ีตั้งหมูท่ี 2 ตําบลโคกมวง 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนแหลงเรียนรูทํากิจกรรมเสริมในสวนยางพารา ไดแก ปลูกสละ ผักเหมียง 
และเลี้ยงปลา 



ทําหนาท่ี  
1) ถายทอดองคความรูขยายผลสูเกษตรกร 
2) เปนแหลงศึกษาดูงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ี 
3) เปนสถานท่ีในการขยายผลเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือถายทอดสูเกษตรกร 
4) เปนสถานท่ีในการติดตอระหวางเกษตรกรและเจาหนาท่ี 
5) เปนสถานท่ีในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน 

5. แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 
 การรวมกันของเครือขายเกิดประโยชน ดังนี้ 
 1) รวมกันวางแผนและกําหนดแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตสินคาเกษตร เพ่ือใหเปนศูนยกลางพัฒนาดานการเกษตรของอําเภอ 
 2) ไดรับองคความรูหรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปรับปรงุและพัฒนากิจกรรมของตนเอง จาก
การรวมประชมุหรือปรึกษาหารือ และไดศึกษาเรียนรูจากกิจกรรมของเครือขาย รวมท้ังการเรียนรูจากกิจกรรม
ของสวนราชการตาง ๆ ท่ีเขามาสนับสนุน 
 3) เกษตรกรในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญในกิจกรรมของศูนยท่ีดําเนินการ และเขามาศึกษาเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากมีการสนับสนุนจากภาครัฐและการศึกษาดูงานของเกษตรกรตางพ้ืนท่ี 
  
6. หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรตอ 
 หลังจากนี้มีแผนในการพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย เพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดตามคําขวัญ
“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย วิถียั่งยืน” โดยดําเนินการตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ในกระบวนการผลิตจะ
ประสานสวนราชการและมหาวิทยาลัย มาใหองคความรูและนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการทําเกษตรอินทรีย 
ในการขับเคลื่อนใช ศพก.หลักและเครือขายในการดําเนินการ เพ่ือเปนตัวอยางและขยายผลสูเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

7. ปญหาอุปสรรค มีอะไรบาง แกไขอยางไร 
 ปญหาอุปสรรค 
 1) ขาดความตอเนื่องของการดําเนินงาน ศพก. และเครือขาย  
 2) ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนยเครือขายเพ่ือรองรับเกษตรกรท่ีมาใชบริการ เชน โตะ เกาอ้ี 
เครื่องขยายเสียง  

 แนวทางแกไข 
 1) มีการจัดประชุมระหวางประธาน ศพก.และเครือขาย ประจําทุกเดือน เพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานและปญหาอุปสรรค รวมท้ังกําหนดแนวทางในการพัฒนา 
 2) ในการจัดกิจกรรมหรือเกษตรกรมาศึกษาดูงานเปนคณะในศูนยเครือขาย ไดประสานโตะ เกาอ้ี 
และเครื่องขยายเสียงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ศพก.หลัก มารองรับเกษตรกร 
 
8. ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน 
 ในกรณีเกิดปญหาไดมีการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ เพ่ือปรึกษาหาแนวทางในการ
แกปญหา 
  
 
 



9. คิดวาอะไรคือปจจัยความสําเร็จของจุดนี้ 
 ความสําเร็จเกิดปจจัย ดังนี้ 

1) ผูนํา ท้ัง ศพก.และเครือขาย ท่ีมีแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติของผูนําท้ัง ศพก.และเครือขาย  
ท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน ในการสงเสริมและพัฒนาพ่ีนองเกษตรกรท้ังในพ้ืนท่ีและตาง
พ้ืนท่ี ใหมีความรูและทักษะ สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรของตนเอง  

2) สวนราชการท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีเขาไปสนับสนุนท้ังทางดาน
วิชาการและวัสดุอุปกรณตาง ๆ และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความเปนกันเองและจริงใจในการรวมปฏิบัติงาน 

10. ไดรับการสนับสนุนจากใคร เรื่องอะไร (คน เงิน งาน) 
 การสนับสนุนการปฏิบัติจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
 1) หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะสํานักงานเกษตรอําเภอเขาชัยสนในการ   
ใหคําปรึกษาหารือในการดําเนินงาน ศพก. อีกท้ังดานความรูดานวิชาการ และงบประมาณในการพัฒนา  และ
สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพัทลุง สนับสนุนวิชาการและงบประมาณในการจัดทําปุยหมัก  
 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สนับสนุนเทคโนโลยีและวิชาการ เชน การผลิตปุยหมักเพ่ือใชในการ
ทําเกษตรอินทรีย  
 3) องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการรวมกิจกรรมตางๆ 
ของ ศพก. เชน field day 

 11. รูปภาพประกอบ 
     ภาพกิจกรรมถอดบทเรียน 

  

  



 



ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําป 2562 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 

บทนํา 
 

 การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2562 
โจทยก็คือ คัดเลือก ศพก.ท่ีมีจุดเดนในเรื่องการเชื่อมโยงเครือขาย “เครือขายศพก.เขมแข็ง”  ท่ีเปนท้ัง Motto 
และเปนเปาหมายการทํางานศพก. คือ ทําอยางไรท่ีจะใหมีรวมกันทํางาน เพ่ือการแกไข ปญหาและพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนท่ีใหเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ในครั้งนี้สํานักงานเกษตร 

 จังหวัดภูเก็ต ไดถอดบทเรียนการทํางานท่ี ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร(ศพก.) อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  จากโจทยเรื่อง เครือขาย ศพก.  เขมแข็ง และจากท่ีไดเห็นการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของ ศพก. อําเภอถลาง มีความเขมแข็งมีการเชื่อมโยงการดําเนินงาน ท้ัง 
ศพก.หลัก และ ศพก. เครือขาย ทําใหสามารถตอบโจทยเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถแกปญหาและสงเสริมการทํา
การเกษตรใหเกษตรกรในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเปนอยูท่ีดีข้ึน ชุมชนลดการใชสารเคมี 
และลดตนทุนการผลิต  
 
1. จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
จัดตั้งข้ึนเม่ือปลายป พ.ศ.2557 มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ จึงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ ศพก. โดยแตงตั้งเกษตรกรตนแบบของ ศจช. ศดปช. และศูนยเครือขายจากตําบลตาง ๆ ของ
อําเภอถลาง ปจจุบัน ศพก. อําเภอถลางเปนแหลงเรียนรูของชุมชน มีเกษตรกรท้ังในและนอกพ้ืนท่ีนักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจ รวมถึงมีนักทองเท่ียวเขามาเรียนรูและศึกษาดูงานอยูเสมอ ซ่ึงความโดดเดนของศพก. 
อําเภอถลาง ประธานศูนยและคณะกรรมการมีความเขมแข็งมีการบริหารจัดการ และสามารถถายทอดความรู
ไดเปนอยางดี รวมถึงมีการบูรณาการงานและองคความรูของหนวยงานตางๆ เพ่ือแกปญหาท่ีตรงกับความ
ตองการของสมาชิก โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับศูนยศพก.เครือขาย ซ่ึงเปน
แหลงเรียนรูจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในกิจกรรมเกษตรเฉพาะดาน มีเกษตรกรท่ีรูมีความชํานาญ
เฉพาะดาน เพ่ือเปนศูนยเรียนรูท่ีเสริมหนุน และชวยแกปญหาดานการเกษตรของชุมชนในจังหวัดภูเก็ตตอไป 
 

 
   
 



 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอถลางมีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโดยมีศพก. หลัก จํานวน 1 ศูนย และมี ศพก.เครือขาย จํานวน 10 ศูนย ดังนี้ 
 

 ช่ือศูนย ประธาน สินคาหลัก สถานท่ีตั้ง 
ศูนย ศพก. หลัก 
1 ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ต 

นายเสรี อุดมลาภ มะพราว หมูท่ี 2 ตําบลปา
คลอก อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

ศูนย ศพก. เครือขาย 
1 มณีรัตนฟารมแพะ & โฮมสเตย  

 
นางมณีรัตน บัวศร ี นมแพะสดและ

ผลิตภัณฑแปรรูป
จากนมแพะ 

หมูท่ี 3 ตําบลปา
คลอกอําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

2 ศูนยฝกอาชีพชุมชนเพาะเห็ด
บานปาครองชีพ 

นายเจริญ สลับศรี เห็ด ไขไก และ
พืชผักปลอดสารพิษ 
(อินทรีย และ GAP) 

หมูท่ี 9 ตําบลเทพ
กระษัตรี อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

3 ศูนยเรียนรูการแปรรูปผลผลิต
เกษตรบานเเขนน 

นางสาวอรชร 
อินษาทร 

ผลผลิตจากการแปร
รูปโดยตูอบพลังงาน
แสงอาทิตย 

หมูท่ี 2 ตําบลเทพ
กระษัตรี อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

4 ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบานมาหนิก 

นายสุภโรจน ทรงยศ มูลไสเดือน ผัก
ปลอดสารพิษและ
สบูกระเจ๊ียบเขียว 

หมูท่ี7ตําบลศรีสุนทร 
อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

5 กลุมเพาะเห็ดอินทรียบานลิพอน
หัวหาร-บอแร 

นายคณุตน ศิโรทศ เห็ดและผลิตภัณฑ
แปรรปูจากเห็ด 

หมูท่ี 8 ตําบลศรี
สุนทร อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

6 กลุมทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ
บานบางเทาเชิงทะเล 

นายสนธยา คงทิพย อาหารทองถิ่นและ
บริการการ
ทองเท่ียวเกษตรเชิง
อนุรักษ 

หมูท่ี 2 ตําบลเชิง
ทะเล อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

7 กลุมเกษตรกรทํานาสายใยรักษ
และเกษตรอินทรียบานไมขาว 

นายเนตร เดชากุล ขาวและพืชผัก
ปลอดสารพิษ 

หมูท่ี 4 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

8 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
อําเภอถลาง 
 

นายมานิต สายทอง 
 

ผักพื้นบานและ
พืชผักปลอดสารพิษ  

หมูท่ี 4 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

9 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตรพระราชา 

นายสมพรแทนสกุล 
 

พืชผักปลอดสารพิษ  
 

หมูท่ี 5 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

10 ศูนยเรียนรูเกษตรตําบลสาคู วาท่ีร.ต.ชาญณรงค 
ประทีปณ ถลาง  

พืชผักปลอดสารพิษ หมูท่ี 3 ตําบลสาคู 
อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

2 

 



2. การเช่ีอมโยงเครือขาย 
 

 2.1 จุดเริ่มตนของการเช่ีอมโยงเครือขาย 
  สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) ท่ีเปนศูนยหลักทุกอําเภออําเภอละ 1 แหง ในสวนของอําเภอถลางจัดตั้งศพก.หลัก อยูท่ีหมู 2 ตําบล   
ปาคลอก มีสินคาเดน ไดแกมะพราว และการทําการเกษตรแบบผสมผสานแตเนื่องจากขอจํากัดบางประการ
ของศูนยศพก.หลัก จึงไดมีการพัฒนาศูนยเครือขายเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตรเฉพาะดาน มีเกษตรกร
เจาของแหลงเรียนรูมีความชํานาญเฉพาะดาน เพ่ือเปนศูนยเรียนรูท่ีเสริมหนุนใหการขับเคลื่อนศพก. และชวย
แกปญหาดานการเกษตรของชุมชน โดยแตละศูนยเครือขายมีกิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลายตอบสนองกับ
สภาพพ้ืนท่ีและตามความตองการของชุมชนได ปจจุบันอําเภอถลางมีศูนยเครือขายจํานวน 10 ศูนย เชื่อมโยง
เครือขายการทํางาน สามารถเปนศูนยเรียนรู ชวยแกปญหาดานการเกษตรไดอยางอยางหลาย ชวยเสริมการ
ขับเคลื่อนการกดําเนินงานของ ศพก. หลักไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท้ังภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีความพรอมในการสงเสริมเครือขายความ
รวมมือตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร  
 

 2.2  หาแนวรวมเพ่ือสรางเครือขาย 
  แนวคิดหลักในการเลือกมารวมเปนเครือขายมี คือ ตอง มาจากแตละ ตําบลใหครอบคลุมท้ัง
อําเภอ เลือกจุดท่ีดีท่ีสุดของตําบลนั้น และมีความเขมแข็ง สามารถปรับปรุงและใหบริการไดเหมือนศพก. หลัก
มีองคความรูของตัวเองเพ่ือเผยแพร มีบุคลากรท่ีถายทอดไดโดยเฉพาะผูนํา และตองขยายเครือขาย ศพก. ให
เปนพืชเดนของแตละตําบลและเปนท่ีตองการของคนในชุมชนท่ีแทจริง 
 

 2.3  กําหนดเปาหมายรวมกัน 
  เม่ือคัดเลือก มาเปนเครือขาย มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ     
มีการทําขอตกลงรวมกัน คือ ขอแรกทุก ศูนยเครือขายตองเปนเหมือน ศพก. คือ ทุกศูนยสามารถเปน  ศพก.   
ในรูปแบบของตัวเอง ขอสอง มีการบริหารจัดการเครือขายรวมกัน คือ มีการประชุม จะประชุมปละ  4 ครั้ง 
หรือเม่ือมีเรื่องท่ีจะตองพิจารณาเรงดวน โดยจะตองขอความเห็นจากคณะกรรมการเครือขาย ก็จะตองมีการ
เรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และขอสุดทาย คือ มีการเชื่อมโยงเครือขายในดานตาง ๆ ท้ังดานองค
ความรู ดานงบประมาณและปจจัยการผลิต รวมถึงชวยกันพัฒนา โดยทุกศูนยท่ีเขามาเปนเครือขายตองมอง
เรื่องการเชื่อมโยง คือ ทุกศูนยเปนจุดท่ีมาหาความรูได คนมาศึกษาดูงานและไดประโยชนกลับไป 
 

 2.4  ปจจัยท่ีทําใหเครือขายท่ีนี่เขมแข็ง 
 สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหเครือขายมีความเขมแข็ง ตองเลือกคนใหถูก คือ คนท่ีมีจิตอาสา 

เปนตนแบบได และจะตองมองเปาหมายเดียวกัน โดยนโยบายปนี้กรมสงเสริมการเกษตรใหความสําคัญกับ
เครือขายมากกวาศูนยหลัก โดยผูนํามีสวนสําคัญมากในการขับเคลื่อนการดําเนินงานซ่ึงผูนําจะตองทํางานหนัก
กวาสมาชิกคนอ่ืนๆเม่ือผูนํามีแนวคิดท่ีจะพัฒนาใหเกิดผล และเม่ือเกิดผลแลว ผลงานจะผลักดันใหเปนท่ีรูจัก
และสุดทายคือตองกระจายงบประมาณท่ีไดรับให แกศูนยเครือขาย โดยจะตองมีการประชุมหาขอตกลงกันวา
งบประมาณท่ีไดจะใหศูนยไหนเอาไปพัฒนาในสวนไหนบาง  
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3. ประโยชนท่ี สมาชิก และ ชุมชนไดรับ 
 

 3.1 การใชประโยชนจากศูนยหลักและศูนยเครือขาย 
การใชประโยชนของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรและ

หนวยงาน มีดังนี้ 
 1) การใชประโยชนของเกษตรกร เกษตรกรในชุมชนสามารถเขาเรียนรูตามหลักสูตรและ

แผนการถายทอดท่ีกําหนด โดยสามารถเขาไปศึกษาและแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรตนแบบท่ีศูนยเรียนรู ฯใน
ประเด็นวิชาการ เทคโนโลยี หรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางฤดูกาลผลิต ซ่ึงทําใหไดรับการชวยเหลือ แกไข
ปญหาดานการเกษตรไดตรงตอความตองการ และทันตอสถานการณ รวมท้ังการรับรูขอมูลขาวสารและการ
แจงขาวของนักสงเสริมการเกษตรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2) การใชประโยชนของหนวยงานตาง ๆ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
เปนจุดท่ีหนวยงานตาง ๆ สามารถเขาไปดําเนินการสงเสริมการผลิต ท้ังพืช สัตว ประมง ฯลฯใหบริการทาง
วิชาการ และขอมูลขาวสารตาง ๆ แกเกษตรกรในชุมชน รวมท้ังเปนแหลงฝกงานของนักเรียนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 

 

 3.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เกิดความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน ท้ังเจาหนาท่ีและศูนย

เครือขายทุกคนมารวมกันทํางาน  และศูนยเครือขายเองก็มีการพัฒนาจนเปนศูนยเรียนรูของชุมชนได รวมถึง
สรางรายไดใหแกคนในชุมชน เม่ือมีการสรางเครือขายแลว ศพก.หลักก็เหนื่อยนอยลง และสามารถทํากิจกรรม
ท้ังท่ีเปนงบประมาณของหนวยงานและกิจกรรมท่ีเปนความตองการของพ้ืนท่ีไดงายข้ึน โดย ศพก. เปนหลักใน
การรับการสนับสนุน แลวมากระจายงบประมาณและปจจัยการผลิตใหคนอ่ืนทํา ซ่ึงเม่ือกอนกระจายไมได ทํา
ไมไหวเพราะไมมีเครือขาย ศพก.ตองทําทุกอยางเอง สําหรับสิ่งท่ีเกิดกับศูนยเครือขาย คือ พอไดเขามามีสวน
รวมมากข้ึนก็เกิดการพัฒนาตัวเองแลวสิ่งท่ีเกิดกับชุมชน คือ ลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต และสราง
อาชีพเกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน 

 
4. ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน 
 

 4.1 ปญหา 
 1) สมาชิก และเครือขาย ขาดความรูความเขาใจตอเปาหมาย บทบาทหนาท่ี ทิศทาง และ
แนวทางการทํางานแบบเชื่อมโยงเครือขาย  
 2) การจัดสรรผลประโยชนไมท่ัวถึง เกิดความไมเปนธรรม  
 3) ศูนยหลักและศูนยเครือขายยังขาดความรูความเขาใจในการเนินงานรวมกันในการบูณาการ
เชื่อมโยงกับศูนยหลักตามนโยบายของกระทรวงฯ 
 4) เครือขายท่ีจัดตั้งข้ึนตามนโยบายภาครัฐ เรงรัดมากเกินไปและขาดความตอเนื่องในการ
ประสานงานทําใหเครือขายไมเขมแข็งในระยะยาว 
 

 4.2 อุปสรรค  
 1) วิถีชีวิตสังคมของจังหวัดภูเก็ตท่ีคาครองชีพสูง ผูนําและสมาชิกกลุมของศูนยเรียนรูมี
บทบาททางสังคมหลากหลาย และมีภารกิจสวนตัวคอนขางมาก ทําใหไมมีเวลามารวมกิจกรรมตาง ๆ  
 2) ขอจํากัดดานพ้ืนท่ีท่ีใชเปนท่ีตั้งของศูนยเครือขาย  และการจัดทําแปลงเรียนรู 
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 4.3 แนวทางแกไข 
  1) สรางการรับรูแกสมาชิกแตละกลุมและเครือขาย ใหเขาใจตอเปาหมาย บทบาทหนาท่ี 
ทิศทาง และแนวทางการทํางานแบบมีสวนรวม และสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําอยางตอเนื่อง 
  3) พัฒนาประสิทธิศูนยเครือขายศูนยใหเทียบเทาศูนยหลัก สามารถเปนแหลงเรียนรูของ
ชุมชน และบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  4) สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายทุกรูปแบบ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารคมนาคม ทําใหมีความสะดวกในการเชื่อมโยงเครือขาย 
 
5. แนวทางการสรางเครือขายท่ีสัมฤทธิ์ผล 
  จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สรุปแนวทางการสรางเครือขายท่ีสัมฤทธิ์ผล ของจังหวัดภูเก็ต
ดังนี้ 
 5.1 ผูนําตองวางแผนในการประสานงานระหวางสมาชิก และเชื่อมตอกับเครือขายอ่ืนๆ  จัดระบบการ
ประสานงานใหคลองตัวและท่ัวถึง การประสานงานถือเปนเครื่องมือท่ีใชในการสนับสนุนใหงานสําเร็จลุลวง
ดวยดี 
 5.2 ตองทําใหสมาชิกท่ีเขารวมเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม 
และสรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก  
 5.3 จัดใหมีกิจกรรมสมํ่าเสมอใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน และกระจายงานและผลประโยชนไดท่ัวถึง  
 5.4 สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานท่ีตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุมสมาชิกท่ี
ไมใหสามารถชวยตนเองไดหรือเครือขายท่ียังตองการพัฒนา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 5.5 สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานตามศักยภาพและความชํานาญท่ีมีอยู โดยรวมกันตั้งเปาหมายใน
การพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม เพ่ือสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย 
 5.6 สรางความสัมพันธท่ีแนนแฟน จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพ่ือเชื่อมตอคนรุนเกากับ
คนรุนใหมในการสืบทอดความเปนเครือขายตอไปเชน การสงตอไปยัง Young Smart Farmer 
 5.7 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังการใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
 5.8 มีการจัดทําชองทางการสื่อสารท่ีงายตอการเขาถึงท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน เชน สราง Line กลุม
และกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน 
 
6. ปจจัยท่ีชวยสนับบสนุนการดําเนินงาน 
  ปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานของเครือขายใหประสบความสําเร็จกอใหเกิดการเชื่อมโยง
สรางเครือขาย ไดแก 
 6.1  ปจจัยภายใน องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ผูนํา คณะกรรมการสมาชิกของกลุม และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยแตละสวนจะตองมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) ผูนําหรือคณะกรรมการ ตองมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน รับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิก เนนการมีสวนรวมยืดถือผลประโยชนของกลุมเปนหลัก และสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาใหแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถจัดหาเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน 
มีการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและความยุติธรรม 
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  2) สมาชิกกลุมหรือคนในชุมชน มีความสามัคคีและใหความรวมมือในการรวมคิด รวมทํา   
ในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย มีจิตสํานึกท่ีดีตอกลุมในการรวมกันพัฒนาและรวมทํากิจกรรมในชุมชน ตลอดจน
การมีพ้ืนฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเหมือนกัน ซ่ึงจะทําใหคนในชุมชนมีความผูกพันและมีความ
เอ้ือเฟอตอกันยิ่งข้ึน 
  3) การมีทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต โดยการนําปญญาทองถ่ินมา
ประยุกตใชในการดัดแปลงทรัพยาท่ีมีอยูในทองถ่ินใหเปนสินคาสงออก ทําใหคนในชุนชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 6.2 ปจจัยภายนอก มีดังนี้ 
 1) หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมดานวิชาการ 
คําแนะนํา ดานการเงิน การตลาดและอุปกรณการผลิตสําหรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังการประสาน
ขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและหนวยงานอ่ืนใหเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม 
 2) การประสานเครือขายดานการพัฒนาคุณภาพสินคาและการตลาด นับเปนปจจัยท่ีสําคัญใน
การผลักดันใหกลุมประสบความสําเร็จ หากมีการจัดการดานคุณภาพสินคา การตลาด ผูบริโภค และกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และและการประชาสัมพันธท่ีดี ก็จะชวยใหผลผลิตสงออกสูตลาด และมีการขยาย
เครือขายไปยังท่ีอ่ืน ๆ อีก 
 
7. การสนับสนุนของหนวยงานตางๆ 
  มีการขับคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร ฯ องคการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆในการดําเนินการจัดทําแผน เพ่ือพัฒนา
ศพก.และเครือขาย กําหนดหลักสูตรในการฝกอบรม การจัดงานรณรงค จัดทําแปลงสาธิต แปลงเรียนรู พัฒนา
ฐานการเรียนรู รวมถึงสนับสนนุปจจัยการผลติ และการปรับปรุงพัฒนาศูนยเครือขาย กิจกรรมบริการตาง ๆ 
และมีเจาหนาท่ีคอยเปนพ่ีเลี้ยงชวยประสานงาน 
 
8. แผนการพัฒนาตอไป 
  

  8.1 สรางการรับรูแก ศูนยหลักและ ศูนยเครือขาย  เพ่ือใหเกิดการรับรูในการปฏิบัติงานรวมกัน ในการ
ขับเคลื่อนการ ดําเนินงานของ ศูนยหลักและศูนยเครือขาย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือใหศูนยเครือขาย สมาชิก และเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

  8.2  พัฒนาประสิทธิภาพศูนยเครือขาย ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูของโดยมีการจัดประชุมทํา
แผนพัฒนา กําหนดหลักสูตร พัฒนาฐานเรียนรู แปลงเรียนรู รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เทียบเทากับศูนยหลัก และ
นําเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานในสังกัดภายใตกระทรวงเกษตร และองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
  8.3  ประชาสัมพันธ ศูนยหลัก และ ศูนยเครือขาย ผานชองทางตาง ๆ ไดแกสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(อินเตอรเน็ต) บนเว็บไซตของกรมสงเสริมการเกษตร และเว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สือ่มวลชน เพ่ือให 
เปนท่ีรูจัก 
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9. รูปภาพประกอบ 
 
  
7. แผนการพัฒนาตอไป   
 
8. รูปภาพประกอบ 
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การถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 

พื้นที่เป้าหมาย 

 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
ที่ตั้ง บ้านสี่สิบ หมู่ที ่5 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
เกษตรกรต้นแบบ นายด ารงค์ รามแก้ว 

1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ ศูนย์เครือข่ายท าอะไรบ้าง แล้วมาร่วมตัว
กันได้อย่างไร 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ดาวเทียมของสถานีพัฒนาที่ดินยะลา พ้ืนที่การเพาะปลูกพืช 
ของอ าเภอกาบัง ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกยางพารา เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับกับเชิงเขา และมีปัญหา 
เรื่องน้ าในช่วงหน้าแล้ง จึงท าให้เกษตรกรเลือกที่จะปลูกยางพารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในสมัยนั้น
(2559) จึงได้คัดเลือกนายด ารงค์ รามแก้ว ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบของอ าเภอกาบัง เนื่องจากมีการปลูกพืช 
(ผักเหลียง) แซมยางพาราด้วย ซึ่งนายด ารงค์ รามแก้ว ได้อธิบายว่าเป็นพืชแซมที่สร้างรายได้รายวัน 
โดยสามารถเก็บยอดผักเหลียงไปขายให้กับส่วนราชการต่างๆ ในอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนย์เครือข่ายของอ าเภอกาบังมีทั้งหมด 11 ศูนย์ แบ่งตามประเภทได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน, 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.), ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.), ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์
เรียนรู้ด้านไม้ผล, ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์, ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง, ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ ศูนย์เครือข่าย
ดังกล่าวท าหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์หลัก ในกรณีที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ไม่มี 
ในศูนย์หลัก อาทิเช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน จึงจ าเป็นที่ศูนย์เครือข่ายที่เป็นศูนย์เรียนรู้ 
ด้านไม้ผล (ทุเรียน) ของนายอับดุลรอหมาน บาเหม รับหน้าที่เป็นศูนย์ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตไม้ผลแทน เป็นต้น 
 ประธานศูนย์เครือข่ายทั้งหมดก็จะเป็นคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน 
การด าเนินการของศูนย์เรียนรู้ระดับอ าเภอต่อไป 

2) แนวทางการพัฒนาของศูนย์  

 2.1) ส่งเสริมและพัฒนาการลดต้นทุนการผลิตยางพารา 

ด ำรงค์ รำมแก้ว

มะ
แอล์ มะดี
เยำะ

นิตย์ สังข์
เพ็ช

อับดุลรอ
หะ แขวง

บู

มูหัม
มัด บำกำ

วร
วิทย์ แฉ
โซงอับดุลรอ

หมำน บำ
เหม

พินิจ ศรี
เศวต

อับดุลรอ
หมำน บำ

เหม

อับดุลคอ
เด เจ๊ะดือ
รำแม

กอเซ็ง จิง
ดำรำ

สะอิ้ง นัน
หพุธ



 2.2) ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชที่มีศักยภาพด้านการเกษตรแซมยางพารา 
 2.3) ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 
 2.4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ 

3) แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย 

 พัฒนา เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของ ศพก. และเครือข่าย 
ให้มีความพร้อม เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของชุมชน 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ 

 4.1) เกษตรกรสามารถสัญจรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยไม่จ าเจ 
 4.2) เกษตรกรมเีกษตรกรต้นแบบหลากหลายรูปแบบ 
 4.3) ศูนย์หลักและศูนย์ครือข่ายสามารถเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน 
การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต การตลาดของสินค้าหลักของชุมชน 
 4.4) ศูนย์หลักและศูนย์ครือข่ายให้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 
ในชุมชนได ้

5) แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 

 5.1) พัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรต้นแบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ 
 5.2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ ให้มีทั้งระบบน้ าสมัยใหม่ รูปแบบ Fertigation (ให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ า) 
พร้อมทั้งติดตั้ ง  Application บนมือถือ ในการควบคุมการให้น้ าผ่าน  Solenoid Valve และสามารถ
แบ่ง Zone การให้น้ าได้ และสามารถก าหนดเวลาในการให้น้ าและให้น้ าครั้งละเท่าไร 
 5.3) พัฒนาแปลงเรียนรู้ ให้มีการเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน เพ่ือใช้ในการค านวณการให้ปุย๋ 
 5.4) พัฒนาฐานเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เป็นฐานเรียนรู้ที่ถาวร ท าจากวัสดุ
ที่คงทนถาวร (เพ่ือลดการเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย) 
 5.5) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กับฐานเรียนรู้ และเป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ 

6) ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ 

 6.1) ปัจจัยด้านความสามัคคีของคนในชุมชน ลดความอิจฉาริษยา เพราะชุมชนมักจะมองว่า 
ศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายได้รับงบประมาณจากภาครฐัเป็นจ านวนมาก 
 6.2) การประชุมสัญจรระหว่างศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายภายในอ าเภอ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรของกันและกัน 

7) ปัญหาอุปสรรค 

 7.1) บางศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย อยู่ไกลจากตัวอ าเภอ ท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง 
 7.2) ในการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า งบประมาณในพัฒนาศูนย์เครือข่ายค่อนข้างน้อย 
 7.3) งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงาน บางรายการที่ศูนย์ต้องการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 7.4) การจัดท าโครงสร้างอาคารของศูนย์เครือข่าย ไม่สามารถท าได้ เพราะงบประมาณไม่ใช่งบ
ลงทุน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  



8) การได้รับการสนับสนุน 

 ในการด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เช่น จาก ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานสหกรณจ์ังหวัด
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โครงการชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์เมล็ด-
พันธุ์ข้าว ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (เฉพาะศูนย์ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน) เป็นต้น 
9) แนวทาง/แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 
 พัฒนาศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายให้เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร และให้บริการ
ด้านการเกษตร เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน 
  



ภาคผนวก 
ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกาบัง 

 
1. นายมะแอล์ มะดีเยาะ  ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน 
2. นายนิตย์ สังข์เพ็ช  ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน  
3. นายอับดุลรอหะ แขวงบู ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  
4. นายมูหัมมัด บากา  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  
5. นายวรวิทย์ แฉโซง  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
6. นายอับดุลรอหมาน บาเหม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 
7. นายพินิจ ศรีเศวต  ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
8. นายอับดุลรอหมาน บาเหม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
9. นายอับดุลคอเด เจ๊ะดอืราแม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
10. นายกอเซ็ง จิงดารา  ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
11. นายสะอ้ิง นันหพุธ  ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ 



การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

  

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

ที่ตั้ง หมูท่ี 10 ตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

เกษตรกรตนแบบ นายบรรจบ ขนอม 
 

สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 

อําเภอกะเปอร มีเกษตรกรปลกูปาลมน้ํามัน 25,154  ไร และในพ้ืนท่ีบานคอกชาง ตําบลกะเปอร 
อําเภอกะเปอร สวนใหญปลูกปาลมน้ํามัน และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามัน (S1) แตประสบ
กับปญหา การผลติปาลมน้ํามันใหผลผลิตต่าํ มีหนูกัดกินทะลายปาลมน้ํามัน การแกปญหาท่ีตองดําเนินการคือ ลด
ปญหาหนูมากัดกินทะลายปาลมน้ํามัน และนายบรรจบ ขนอม สามารถแกปญหาจนเปนผลสาํเรจ็ โดยการนาํผลงาน
งานวิจยัของนักวชิาการ โดยใชวิธีเลี้ยงนกแสก ดวยการจัดทํารังเทียมติดตั้งภายในสวนปาลมน้ํามัน แลวเอาตวันกแสก
เขามาอยูอาศัยและขยายพันธุจากเดิมไดผลผลิตปาลมน้ํามันเพียงปละ 1–2 ตนัตอไร เพ่ิมมาเปน 3–5 ตัน และเสริม
ดวยการจัดการสวนปาลมน้ํามันใหมีประสิทธภิาพ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง สินคา
หลัก คือ ปาลมน้ํามัน ความเปนมาท่ีเลือกสถานท่ีแหงนี้เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลติสินคาเกษตร 
เนื่องจากเจาของศูนย เปนผูมีความเสียสละ เปนผูท่ีมีความรูดานการเกษตร ดํารงตําแหนงเปนผูใหญบาน หมูท่ี 10 
บานคอกชาง ตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง อีกดวย 
 

มีเครือขายอะไรบางทําไมถึงมารวมกันเปนเครือขาย 
 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลกะเปอร 
 2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลกะเปอร 
 3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปางปรุ 
 4. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ํามันบานคอกชาง 
 5. สหกรณปาลมน้ํามันกะเปอร จํากัด 
 6 .ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบานนา 
 7. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานนา 
 8. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ํามันบานชลนิมิตร 
 9. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ํามันบานเชี่ยวเหลียง 
 10. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน 
  
  การมารวมกันเปนเครือขาย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูท่ีเสริมหนุนใหการขับเคลื่อน ศพก. มีกิจกรรม
การเกษตรท่ีหลากหลาย ตอบสนองกับสภาพพ้ืนท่ีและตามความตองการของ และเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน  
 

 

 

 



รวมกันแลวไดอะไร (เปาหมายรวมของการรวมกัน) 

 การรวมกันของเครือขาย เกิดการกระจายของศูนยเรียนรูในพ้ืนท่ี เกษตรกรสามารถเขาถึงไดงายและสะดวก

ยิ่งข้ึน เนื่องจากไมตองเดินทางไปเรียนรู ณ ศพก. หลัก เพียงอยางเดียว  

แตละเครือขายทําอะไร / มีหนาท่ีทําอะไรบาง 

 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลกะเปอร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) 
การนําไปใชประโยชน : การรับบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา  และการขยายเชื้อไตรโครเดอรมา และบิวเวอเรีย  
แกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  
หลักสูตรการเรียนรู : การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน (IPM) 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย, เมตตาไรเซียม 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การทําน้ําหมักไลแมลง 
 2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลกะเปอร 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การเก็บตัวอยางดินวิเคราะหอยางถูกวิธี 

การนําไปใชประโยชน : การบริการเก็บตัวอยางดิน เพ่ือนําไปสงวิเคราะห  

หลักสูตรการเรียนรู : การปรับปรุงบํารุงดิน การวิเคราะหดิน อยางมีประสิทธิภาพ 

ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การเก็บตัวอยางดินวิเคราะห 

ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การปรับปรุง บํารุงดิน 

 3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปางปรุ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําไปใชประโยชน : การบริหารจัดการการเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง 
หลักสูตรการเรียนรู : การทําการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การเลี้ยงปลาในกระชัง 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การปลูกผักสวนครัว 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การทําเครื่องจักสาน 
 4. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ํามันบานคอกชาง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การรวมกลุม การลดตนทุน และการเพ่ิมผลผลิต  
การนําไปใชประโยชน : การรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ในพ้ืนท่ี หมู 10 ตําบลกะเปอร  
หลักสูตรการเรียนรู : การปลูก และการดูแลปาลมน้ํามัน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การปรับปรุง บํารุงดิน ใหเหมาะสม 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การใสปุยปาลมน้ํามัน ตามคาวิเคราะหดิน  
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การตัดแตงทางปาลม และการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สหกรณปาลมน้ํามันกะเปอร จํากัด 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การรวมกลุมเพ่ือรวบรวมผลผลิต 
การนําไปใชประโยชน : การรวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีอําเภอกะเปอร และสรางความเปนธรรมในดานราคา 
และน้ําหนัก 



หลักสูตรการเรียนรู : การรวมกลุม การตลาดปาลมน้ํามัน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การทําบัญชีสหกรณ  
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การดําเนินกิจการในรูปแบบสหกรณ 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การคัดเลือกทะลายปาลมสุก 
 6 .ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบานนา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) 
การนําไปใชประโยชน : การรับบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา  และการขยายเชื้อไตรโครเดอรมา และบิวเวอเรีย  
แกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  
หลักสูตรการเรียนรู : การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน (IPM) 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย, เมตตาไรเซียม 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การทําน้ําหมักไลแมลง 
 7. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานนา 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การนําไปใชประโยชน : สงเสริมใหสมาชิกฝกปฏิบัติงานทางดานการเกษตรและดานเคหกิจเกษตร ตามความสนใจ
และความถนัด เนนกิจกรรมท่ีเก้ือกูลกัน เชน โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการปลูกกลวยพันธุตางๆ โครงการ
เพาะเห็ดนางฟา กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 
หลักสูตรการเรียนรู : การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การปลูกพืชผักสวนครัว 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การเลี้ยงสุกร 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การเลี้ยงปลาดุก 
 8. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ํามันบานชลนิมิต 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การรวมกลุม การลดตนทุน และการเพ่ิมผลผลิต 
การนําไปใชประโยชน : การรวมกลุมปาลมน้ํามันและปนผลภายในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7 ตําบลเชี่ยวเหลียง 
หลักสูตรการเรียนรู : การปลูก และการดูแลปาลมน้ํามัน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การปรับปรุง บํารุงดินใหเหมาะสม 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การใสปุยปาลมน้ํามัน ตามคาวิเคราะหดิน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การตัดแตงทางปาลม และการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน อยางมีประสิทธิภาพ 
 9. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ํามันบานเช่ียวเหลียง 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : การรวมกลุม การลดตนทุน และการเพ่ิมผลผลิต 
การนําไปใชประโยชน : การรวมกลุมปาลมน้ํามันและปนผลภายในพ้ืนท่ี หมูท่ี 5 ตําบลเชี่ยวเหลียง 
หลักสูตรการเรียนรู : การปลูก และการดูแลปาลมน้ํามัน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การปรับปรุง บํารุงดินใหเหมาะสม 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การใสปุยปาลมน้ํามัน ตามคาวิเคราะหดิน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 การตัดแตงทางปาลม และการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน อยางมีประสิทธิภาพ 
 10. ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเครือขาย : ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 5 รูปแบบ  (เกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย/เกษตร
ธรรมชาติ/เกษตรทฤษฎีใหม/วนเกษตรหรือไรนาปาผสม) 
การนําไปใชประโยชน : ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 



หลักสูตรการเรียนรู : แปลงเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน 
ฐานการเรียนรู ท่ี 1 การทําสวนแบบผสมผสานเนนการพ่ึงพาตนเอง ปลูกพืชผักสวนครัว 
ฐานการเรียนรู ท่ี 2 ทําปุยหมักจากวัสดุเหลือใช และมูลสัตว 
ฐานการเรียนรู ท่ี 3 เลี้ยงปลาในบอเพ่ือเปนแหลงอาหาร เลี้ยงไก สุกร 
 

แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 

 5.1 ไดการเชื่อมโยงของแตละเครือขาย และสามารถแกปญหารวมกันได 

 5.2 ศูนยเครือขาย แตละศูนยมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของเครือขาย และ

สามารถเปนแหลงเรียนรูไดอยางแทจริง   

 5.3 เกิดความภาคภูมิใจ ท่ีไดเปนสวนหนึ่งท่ีไดใหความรู และทําประโยชนใหสังคม และเกษตรกรท่ีเขามา

เรียนรู 

 5.4 เกษตรกรท่ีเขามาเรียนรูในศูนยเครือขาย สามารถนําความรูไปไปปฏิบัติไดจริง  

 

หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรตอ 

 จากนี้จะมีการพัฒนาศักยภาพของทุกศูนยเครือขายใหมากยิ่งข้ึน เชนพัฒนาศักยภาพของศูนยใหสามารถ

รองรับเกษตรกรท่ีเขามาเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน ท้ังในดานการนําเสนอของตัววิทยากรประจําศูนย ฐานเรียนรู อุปกรณ

ภายในศูนย รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายใหสามารถแกปญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ปญหาอุปสรรค มีอะไรบาง แกไขอยางไร 
 ปญหา/อุปสรรค 

1. วิทยากรประจําศูนย รวมถึงสมาชิกและคณะกรรมการ ยังตองพัฒนาทักษะในการนําเสนอ 
2. การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาศูนยเครือขาย ยังไมเพียงพอและท่ัวถึง เชนงบประมาณในการ

สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูเขามาเรียนรู เชน โตะ เกาอ้ี เครื่องขยายเสียง  
3. หากมีการจัดประชุม ตางพ้ืนท่ี ควรมีคาใชจายในการเดินทางใหดวย เพ่ือไมใหเปนภาระกับศูนยเครือขาย 

 การแกไขและขอเสนอ 
1. ควรมีการถายทอดความรูดานทักษะในการนําเสนอ และเปดโอกาสใหศูนยเครือขายไดมีบทบาทหนาท่ี

มากยิ่งข้ึน เพ่ือจะไดมีการฝกปฏิบัติจากการดําเนินการจริง 
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนยเครือขายดวย 
3. ควรสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางของศูนยเครือขาย หรือหากไมมีงบประมาณควรดําเนินการจัด

กิจกรรมในพ้ืนท่ี 
 

ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหามาจากไหน 
 ท่ีมาของแผนท่ีใชแกปญหา มาจากการระดมความคิด ของคณะกรรมการ เครือขาย และชุมชน ซ่ึงไดมาจาก 
การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และแปลงใหญ ท้ังระดับอําเภอ และระดับจังหวัด และมาจากการจัดทํา
แผนชุมชนอีกดวย 
 
 
 



 

คิดวาอะไรคือปจจัยแหงความสําเร็จของจดุนี้ 

 ปจจัยความสําเร็จของจุดนี้ เนื่องจากทุกเครือขาย เปนผูมีความเสียสละ มีการพัฒนาในทุกๆดานอยาง

สมํ่าเสมอ และหนวยงานหลัก ท้ังสํานักงานเกษตรอําเภอกะเปอร สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมถึงหนวยงานภาคีทุก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดเขามาสนับสนุนท้ังในดานความรู และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุกๆดาน 
 

ไดรับการสนับสนุนจากใคร เรื่องอะไร (คน เงิน งาน) 

 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง สํานักงานเกษตรอําเภอกะเปอร และหนวยงานภาคี สนับสนุนการจัดการ

ความรู และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 

 2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดระนอง ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ในดาน

อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในศูนย รวมถึงสนับสนุนการใหบริการขอมูลขาวสารของศูนยเรียนรู 
   

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานเรียนรู ภายในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field day) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมเช่ือมโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และ

คณะกรรมการเครอืขายแปลงใหญ ระดับจังหวัด ของจังหวัดระนอง สัญจร ณ ศพก.อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 



ประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)ประจําป 2562 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอคลองหอยโขง  

หมูท่ี 6 ตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

เกษตรกรตนแบบ นายดนอะซีด บินโสะ 

 

สถานการณ/ท่ีมา ของจุดท่ีเลือก 

ภาคการเกษตรเปนแหลงรายไดของประเทศและแหลงอาหารเลี้ยงปากทองคนไทยมาอยางตอเนื่องและ

ยาวนาน แตในภาวะปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ตนทุนการผลิตสูง พ้ืนท่ีขาดความอุดมสมบูรณ 

รวมท้ังการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตท่ีไดรับมีปริมาณนอย คุณภาพต่ําเกษตรกรสวนใหญ จึง

ประสบกับภาวะขาดทุน เกิดปญหาหนี้สินรุมเราจนไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 

ภายใตสถานการณดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงหาหนทางใหความชวยเหลือแกเกษตรกร 

โดยเฉพาะเรื่องการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร ป 2557 กระทรวง

เกษตรเกษตรและสหกรณ  โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายเรื่อง ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) ทุกอําเภอ อําเภอละ 1 ศูนย  รวมเปน 882 ศูนย โดยทางสํานักงานเกษตรอําเภอคลองหอยโขง

ไดเลือกศูนยเรียนรูของนายดนอะซีด บินโสะ เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรในชุมชน เปนการเรียนรูจากเกษตรกร

ตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุน

การผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง โดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกร

ตนแบบ และในปพ.ศ. 2559 มีนโยบายระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ทางสํานักงานเกษตรอําเภอคลอง

หอยโขงมีท้ังหมด 1 คือ แปลงใหญผึ้งโพรงตําบลโคกมวง ซ่ึงแปลงใหญทีมีคณะกรรมแปลงใหญ และ ศพก. เขามา

ทํางานรวมกันท้ังดานวิชาการและการถายทอดองคความรูเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง สามารถประกอบอาชีพเสริมในสวน

ยางพาราได และสามารถขับเคลื่อน ศพก. ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

มีเครือขายอะไรบาง/ทําไมถึงมารวมกันเปนเครือขาย/รวมกันแลวไดอะไร 

1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลทุงลาน (ศจช.) 

2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลคลองหอยโขง 

3. ศูนยเรียนรูชุมชนเกษตรผสมผสานบานสวนธนพร 

4. ศูนยเรียนแปลงใหญผึ้งโพรง 

5. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลคลองหลา   

6. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (สวนปลักหวา) 

7. ศูนยการเรียนรูบานยานยาว 

8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด STP บานทาหรั่ง 

9. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (สวนนายพล) 



 ในแตละศูนยเครือขายมีองคความรู ท่ีเดนๆท่ีแตกตางกัน ศูนยเครือขายจะตองมีการบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนศูนยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. ใชเปนแหลงเรียนรูท่ีมีองคความรูท่ีมีความหลากหลายแกเกษตรกร  

2. เปนตนแบบในการทําการเกษตรของเกษตรกร  

3. นําเอาองคความรูมาปรับใชในการทําการเกษตรหรือแกไขปญหาดานการเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ใหมีความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

 
แตละเครือขายทําอะไร / มีหนาท่ีทําอะไรบาง 

1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

  - เปนสถานท่ีในการแจงเตือนการระบาดศัตรูพืช และใหความรูเรื่องการจัดการศัตรูพืช 

  - ขยายถายทอดองคความรูจากแมขาย ศพก. ขยายผลสูเกษตรกร 

  - รวบรวมขอมูลดานการเกษตร ขยายผลจากแมขาย ศพก. 

  2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลคลองหอยโขง 

  - ใหบริการตรวจวิเคราะหดิน และใหความรูเรื่องการจัดการดินปุย 

3. ศูนยเรียนรูชมุชนเกษตรผสมผสานบานสวนธนพร 

 - ถายถอดองคความรูดานการจัดการไมผล อาชีพเสริมรายไดในสวนยางพารา และการจัดการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตร 

4. ศูนยเรียนแปลงใหญผึ้งโพรง 

 - ถายถอดองคความรูดานการการเลี้ยงผึ้งโพรง การแปรรูปน้ําผึ้งและผลิตภัณฑจากน้ําผึ้ง 

5. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลคลองหลา   

  - ถายถอดองคความรูดานเกษตรผสมผสาน  

6. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (สวนปลักหวา) 

- ถายถอดองคความรูดานอาชีพเสริมรายไดในสวนยางพารา การผลิตแก็ส ประมง และปศุสัตว 

7. ศูนยการเรียนรูบานยานยาว 

  - ถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ไมผล ปศุสัตว ประมง มัลเบอรรี่ 

8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด STP บานทาหรั่ง 

 - ถายทอดองคความรูดานการผลิตและการแปรรูปเห็ด การตลาดสินคาเกษตร 

9. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (สวนนายพล) 

 - ถายทอดองคความรูดานการทํานา การปลูกไผ การแปรรูปผลิตภัณฑจากไผ 

 



แตละเครือขายรวมกันแลวไดอะไร 

 แตละเครือขายรวมกันแลวมีผลดังนี้ 

 5.1 เกิดการบูรณาการทางดานองคความรูทางการเกษตร  

 5.2 เกิดการประสานงานอยางเปนเครือขายทําใหทํางานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5.3 สามารถทําหนาท่ีเปนศูนยกลางดานการเกษตรของชุมชนไดอยางแทจริง  

 5.4 เกิดการเชื่อมโยงระหวาง ศพก. แปลงใหญ และ YSF ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน ซ่ึงกอใหเกิดการ

พัฒนาภาคการเกษตรอยางยั่งยืน 

5.5 เกษตรกรสามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมชองทางการตลาดและนําไปสู

การรวมกลุม ในการบริหารจัดการท่ีดี  

 

หลังจากนี้มีแผนท่ีจะพัฒนาอะไรบาง 

 ในอนาคตมีแผนการพัฒนาศูนยเรียนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรท้ังศูนยหลักและเครือขาย 

ดังนี้ 

1. พัฒนาศพก.เครือขายในแตละพ้ืนท่ีใหสามารถถายทอดความรูไดเทียบเทาศพก.หลัก 

2. ตอยอดกิจกรรมเก่ียวการสงเสริมอาชีพเสริมรายได อาทิ การปลูกพืช ปศุสัตว และการประมง 

3. พัฒนาหลักสูตรโดยเพ่ิมหลักสูตร และองคความรูดานการตลาดสินคาเกษตร 

4. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรูใหสอดคลองกับความตามความตองการของเกษตรกร 

5. พัฒนาสินคาท่ีผลิตจากศพก. และแปลงใหญ และเนนการตลาดนําการผลิต 

 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ปจจัยของความสําเร็จของการดําเนินงาน ศพก. อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา มีดังนี้ 

1.  เจาหนาท่ีและเกษตรกรตนแบบใหความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาในการดําเนินการ 

2. การไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอคลองหอยโขง และความสัมพันธอันดีระหวาง

เจาหนาท่ี ผูนําชุมน และหนวยงานในพ้ืนท่ี  

3.  การบูรณาการรวมกันของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและจากหนวยงานภาคีเครือขาย 

4. มีการเชื่อมโยงกันระหวาง ศพก แปลงใหญ และ YSF ทําใหกลุมแปลงใหญ ศพก และ YSF มีความ

เขมแข็ง 

5. ความรวมมือของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เกษตรกรในพ้ืนท่ีท้ัง ศพก.หลัก และ ศพก. เครื่อขายใหความรวมมือ

เปนอยางดี 

 



ไดรับการสนับสนุนจากใคร เรื่องอะไร 

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอคลองหอยโขง และหนวยงานภาคีสนับสนุน

งบประมาณ วิทยากรและองคความรู 

2. หนวยงานราชการในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ใชสถานท่ีในการฝกอบรมเกษตรกร และศึกษาเรียนรู

ดานการเกษตรอยางตอเนื่อง  

  

ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 ปญหา/อุปสรรค 

1. ขาดแคลนงบประมาณ ในการปรับปรุงและขับเคลื่อน ศพก.หลัก และ ศพก.เครือขาย 

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง พัดลม ระบบไฟฟา  

3. สมาชิกและคณะกรรมการกลุมขาดทักษะในการพูด 

4  คณะกรรมการและสมาชิกยังไมสามารถขับเคลื่อน ศพก. ไดดวยตนเอง ยังขาดการความชัดเจนในการ
เชื่อมโยงเครือขาย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือ โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง พัดลม ระบบไฟฟา เพ่ือใชในศาลา
เรียนรู 

2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงศูนยเครือขายใหมีศักยภาพเทาเทียมกับ ศพก.หลัก  

3. เนื่องจากเกษตรกรตนแบบเจาของพ้ืนท่ีไดเสียสละท้ังเวลา และสถานท่ีในการดําเนินงาน ศพก. จึงอยาก
ใหมีคาตอบแทนแกประธาน ศพก. ทุกศูนย 

4. มีการอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ตามแผนการอบรม โดยองคความรูตองเปนองคความรูท่ีเกิด
จากความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง 

5. มีการประชุมประธานและกรรมการ ศพก. และ ศพก.เครือขาย เพ่ือพูดคุยและแลกเปลี่ยน ความคิด 
ตลอดจนการปรึกษา แกปญหา สรางความสัมพันธอันดีแก ประธานและ สมาชิก แตละ ศพก. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ภาพกิจกรรม 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอคลองหอยโขง  

 
     จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา 3 ครั้ง 
   

   
     

  

  

 

 

 



จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 

  

  

 
การประกวดศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดนระดับจังหวัด  

  

  



ถายทอดเทคโนโลยีการใชปุยเพ่ือลดตนทุน จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดนิและปุย  

  

 

โครงการรวมพลังสรางมูลคาจากไรนาสูส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 

   

   

   

 

 



ประชุมคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ/ศพก. ระดับอําเภอ 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



อบรมพัฒนาเกษตรกรผูนําเครือขาย 

  

   

 

งานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2562 

                                               

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



ประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําป 2562 
 

หลักของ ศพก.  : เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

สิ่งท่ีบงชี้   1. ตอบโจทย ปญหาและแนวทาง ของ คน พ้ืนท่ี สินคา 

   2. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

หลักของเครือขาย : ทุกคนไดแประโยชนรวมกัน 

สิ่งบงชี้ความเขมแข็ง : รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือขายของศพก. เขมแข็ง รวมพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 
 

บทนํา 

 การถอดบทเรียนของศูนยเรียนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ประจําป 2562 

หัวขอ เครือขายของ ศพก. เขมแข็ง รวมพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี ไดคัดเลือกศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เปนพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการถอดบทเรียน เนื่องจากประธาน ศพก. และ

คณะกรรมการ ศพก. จัดกิจกรมและใหบริการเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการเกษตรในพ้ืนทีอยางตอเนื่อง ทําให

เกษตรกรใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพการเกษตร สรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไดเปน

อยางดี 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอทาแพ จังหวัดสตูล ตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี 108 

บานควนโทะ หมูท่ี2 ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล สินคาหลัก คือ ขาว โดยมีนางณัฐกานต ศรียาน เปน

ประธาน ศพก.อําเภอทาแพ และดํารงตําแหนงประธาน ศพก. จังหวัดสตูล คณะกรรมการ ศพก. ท้ังหมด 16 ราย 

ศูนยเครือขายของ ศพก. จํานวน 11 ศูนย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบลของอําเภอทาแพ ไดแก ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 3 ศูนย ศูนยจัดการดินปุยชุมชน จํานวน 2 ศูนย  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยเรียนรูดานไม

ยืนตน ศูนยเรียนรูดานไมผล ศูนยเรียนรูดานพืชผัก ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว และศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผล

ดานการแปรรูป อยางละ 1 ศูนย  
 

แนวคิดการมาเปนเครือขาย (ทําไมมารวมกันเปนเครือขาย) 

 ปจจุบัน การทําการเกษตรตองมีการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานและ

เชื่อมโยงการทํางาน อํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนสินคา รวบรวม

ผลผลิตและชองการตลาดเพ่ือจําหนายสินคา ประกอบกับเจาของศูนยเครือขายสวนใหญเปนเกษตรกรหัวกาวหนา 

ชอบทดลองเรียนรูและรับสิ่งใหมๆ และพรอมใหความรวมมือกับ ศพก.อยางเต็มท่ี เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการ

เกษตรในพ้ืนท่ี คณะกรรมการ ศพก. จึงไดประสานเครือขายมารวมทํางาน ให ศพก.ตอบโจทยความตองการของ

เกษตรกรไดครอบคลุมอาชีพการเกษตร 
 

รวมกันแลวไดอะไร 

1. ไดรับความรูครอบคลุมทุกดานและหลากหลาย สามารถนํามาใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง 

2. ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานอาชีพอยางหลากหลาย และมีเพ่ือนรวมอาชีพพ่ิมข้ึน  

3. ไดรวมแกไขปญหาอุปสรรค กอใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือ ความเขมแข็งและสามัคคีของ

เครอืขาย  

4. ทําใหทราบขอมูลการผลิตสินคา เพ่ือใชในการวางแผนดานการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคาและ

การตลาดรวมกัน  

5. มีตราสินคารวมกันในระดับอําเภอ ทําใหเกิดการพัฒนาสินคาท่ีไดมาตรฐานดานคุณภาพและราคา 

6. มีตัวอยาง (แบบอยาง) ท่ีสามารถนํามาปรับใชเปนของตนเองได 

7. ไดเรียนรูสิ่งใหมๆตลอดเวลา ทําใหเครือขายเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

8. ไดพัฒนาตนเอง สามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจได 

9. เปนจุดถายทอดความรูใหกับเกษตรกรของ ศพก. และเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เกิดการ

พัฒนาพ้ืนฐานอาชีพของตนเอง 



10. เปนผูนําดานการเกษตร  
 

วิธีการคัดเลือกเครือขายของ ศพก. 

 ใชเวทีประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ ในการพูดคุยและสรางความเขาใจการคัดเลือกและสราง

เครือขายการทํางานของ ศพก. โดยคัดเลือกเครือขายใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 4 ตําบลของ

อําเภอทาแพ และสามารถเปนจุดเรียนรูและตัวอยางใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได 
 

บทบาทหนาท่ีของเครือขาย 

 1. เปนวิทยากรถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูสนใจ 

 2. เปนจุดถายทอดความรู/จุดเรียนรูของเกษตรกรและผูสนใจในพ้ืนท่ี 

 3. เปนตนแบบของชุมชนดานตางๆ 

 4. เปนการขยายผลของ ศพก. โดย ศพก. ทําใหเห็นกอนวาทําแลวไดผลจริง เครือขายนําไปขยายผลให

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 5. ติดตามผลการปฏิบัติของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 

แผนการพัฒนาเครือขาย 

 พัฒนาเครือขายและตอยอดกิจกรรมใหสามารถดูแลตัวเองและถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได 

โดยมีกิจกรรมการพัฒนาองคความรูใหกับเครือขาย สนับสนุนปจจัยใหกับเครือขาย และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ใหกับเครือขายดานพืช ดานปศุสัตว และดานการแปรรูป 
 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 ปญหาอุปสรรค 

 1. ไมมีงบประมาณจัดซ้ือหรือสนับสนุนปจจัยการผลิตครอบคลุมทุกเครือขาย 

 2. เกษตรกรมีรายไดนอย 

 3. เกษตรกรยอมรับแนวทางและองคความรู แตไมนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง เนื่องจากมีตนทุนการ

ผลิตท่ีสูงข้ึน เกษตรกรไมกลาลงทุน 

 4. เกษตรกรเบื่อหนายการถายทอดความรูแบบเดิมๆ 

 5. ราคาสินคาเกษตรไมแนนอน 

 แนวทางแกไข 

 1. เสนอโครงการของงบประมาณเพ่ือสนับสนุนปจจัยใหกับเครือขาย 

 2. จัดทําบทเรียนหรือองคความรู เพ่ือใหคําแนะนํากับเกษตรกรในพ้ืนท่ี และเหมาะสมกับการปฏิบัติจริง

ในพ้ืนท่ี 

 3. เชื่อมโยงเครือขายเปนจุดทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรในชุมชน 

 4. รวมกลุมจําหนายสินคา และเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา เชน การแปรรูป 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 1. ความมุงม่ันและทุมเทของคณะกรรมการ ศพก. เครือขายของ ศพก. และเจาหนาท่ี 

 2. รวมกันคิด แยกกันทํา แตไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. ความรัก ความสามัคคี มีใจรักและซ่ือสัตย 



 4. ความรูหรือองคความรูตองนําไปใชไดและเห็นผลชัดเจน 

 5. การบริหารเครือขายอยางท่ัวถึง เหมาะสมและตามความถนัด 

 6. เครือขายและ ศพก. มีความเปนกันเอง ถอยทีถอยอาศัย และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 7. มีความเปนธรรม 

 8. ใชเวลาท่ีเหมาะสม เชน การจัดประชุมกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนหรือคนในพ้ืนท่ี 
 

การสนับสนุนของหนวยงาน 

 1. หนวยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ใหคําแนะนํา

สนับสนุนองคความรู และปจจัยการผลิต ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล /สํานักงานเกษตรอําเภอทาแพ สถานี

พัฒนาดินสตูล ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสตูล 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูล โครงการชลประทานสตูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสตูล เปนตน 

 2. หนวยงานอ่ืนๆ ไดแก สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล สนับสนุนความรูและชองทางการตลาด ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนความรูและสินเชื่อทางการเกษตร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
สนับสนุนความรูการพัฒนาผลิตภัณฑ และชองทางการตลาด เปนตน 
 

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

 

ผูใหขอมูล :  1. นางณัฐกานต ศรียาน ประธาน ศพก.อําเภอทาแพ  
  2. นางรมหยัน หาอาหลี คณะกรรมการ ศพก.อําเภอทาแพ 

3. นายฮอน ีปงแลมาปุเลา ประธานศูนยเครือขายไมผลอําเภอทาแพ 
4. วาท่ีรอยตรีสนธยา เส็นนิ่ง ประธานศูนยเครือขายเกษตรผสมผสานอําเภอทาแพ 
5. นายกิตติศักดิ์ ชูแสง ประธานแปลงใหญปาลมน้ํามันอําเภอทาแพ 
6. นายสุรัฐ สุวรรณกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอทาแพ 

 
ผูจัดเก็บองคความรู :  สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล 

1. น.ส.อุไรวรรณ  ตวงสิน  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
   2. น.ส.ปราณี ไฝไทย นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล 



          การถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

จุดที่ 1 พ้ืนที่เป้าหมาย  
          ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         เกษตรกรต้นแบบ นายสุมาตร อินทรมณ ี

1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ ศูนย์เครือข่ายท าอะไรบ้าง  
แล้วมาร่วมตัวกันได้อย่างไร 

           ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) ซ่ึงศูนย์มีจุดเด่น คือ การ
เก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ และมีศูนย์เครือข่ายจ านวน 16 ศูนย์เครือข่าย โดยแต่ละศนูย์
เครือข่ายจะมีความโดดเด่นไปแต่ละด้านไม่เหมือนกัน โดยประกอบไปด้วยศูนย์เครือข่ายด้านปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าวน้ าหอม เลี้ยงสัตว์และเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

           จุดเริ่มต้น เนื่องจากประธานศูนย์มีความมุ่งม่ัน และต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มาตลอด 
และในจุดนี้จึงได้คัดเลือกจุดนี้เป็นศูนย์หลักเนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่ ประธานศูนย์มีความ
พร้อมในการประสานงานและบริหารจัดการ และมีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ได ้

 2) แนวทางการพัฒนาของศนูย์ 
            2.1) ส่งเสริมการจัดการเพื่อการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน 
            2.2) รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการ
ของแหล่งจ าหน่ายลดปัญหาการกดราคาผลผลิต และเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผลผลิต 
            2.3) ให้ความรู้ด้านการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน การป้องกัน ก าจัดโรคและแมลง
อย่างต่อเนื่อง 

3) แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย   
            ศูนย์เข้มแข็งใช้หลักการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ 
 

4) ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
            4.1) การมีศูนย์การจัดการจะง่ายขึ้นและเป็นจุดศูนย์รวมให้กับสมาชิกได้ 
            4.2) เกษตรกรมีที่พึ่งได้แนวทางการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
            4.3) ศูนย์หลักและศูนย์ครือข่ายสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการโดยศูนย์เป็น
แหล่งข้อมูลให้เกษตรกรเริ่มต้นในการผลิตพืช ทั้งการผลิตและการตลาด 
            4.4) ศูนย์สามารเป็นช่องทางการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ได้ 



5) แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
   5.1) สร้างความเข้มแข็ง โดยสร้างบทบาทให้ศูนย์เครอืข่าย พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   5.2) ใช้กลไกของการประชุม สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นตัวผลักดันให้แต่ละศูนย์ 
มีการเรียนรู้ แข่งขันกัน เม่ือร่วมกันเป็นเครือข่าย ในการท างานได้แรงจูงใจ ได้ความสามัคคี 
   5.3) ส่งเสริมให้มีการศึกษา ดูงานกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย ในลักษณะหมุนเวียน จัดเป็นระบบ
การศึกษาดูงานในพื้นที่ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ท าให้เป็นอีกแรงจูงใจในการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 

6) ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ 
   6.1) ปัจจัยด้านผู้น าของศูนย์ เนื่องจาก ผู้น าองค์กรมีความพร้อม เป็นที่ยอมรับ มีความรู้และทักษะใน
การบริหารจัดการ 
   6.2) การให้ความร่วมมือของสมาชิกในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งศูนย์หลักและศูนย์
เครือข่าย ร่วมด าเนินการ และพัฒนา อย่างสม่ าเสมอ 

7) ปัญหาอุปสรรค 
   7.1) ในการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐที่ผ่านมาได้ไม่ครบทุกศูนย์ แต่ในที่ประชุมได้ปรึกษา หารือ 
และตกลงร่วมกันในการจัดสรร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกัน โดยพิจารณาจากศูนยท์ี่ต้องการพัฒนา
เป็นอันดับแรก  
   7.2) ในการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ความพร้อมของแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน ซ่ึงก็แก้ปัญหาโดยให้แต่ละ
ศูนย์ถอดบทเรียนตัวเอง และน ามาปรับปรุงในจุดด้อยให้ดียิ่งขึ้น 

8) การได้รับการสนบัสนุน 
      ในการด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่นจาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดงาน field day งบพัฒนาจังหวัด เช่น ได้โรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรยี์ และงบ
ด าเนินงานต่างๆและข้อมูลวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับการด้านศึกษาวิจัยของกลุ่ม
จากกรมวิชาการเกษตร  

9) แนวทาง/แผนการขับเคล่ือนการด าเนนิงานต่อไป 
      มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการท าแผนการจัดการความรู้ในการผลิต การตลาด
อย่างต่อเนื่อง 

……………………………………………………… 

 

 

 



          การถอดบทเรียนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

จุดที่ 2 พ้ืนที่เป้าหมาย  
          ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 15 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
         เกษตรกรต้นแบบ นายสมหมาย ธรรมกิจ 

1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ ศูนย์เครือข่ายท าอะไรบ้าง  
แล้วมาร่วมตัวกันได้อย่างไร 
       เนื่องจากระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF เพราะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนอยู่แล้วและ
เนื่องด้วยประธานศูนยท์ ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีจิดอาสาสูง มีกิจกรรมต่อเนื่องในทุกด้าน 
จากนั้นจึงเริ่มปรับเป็นจุดศึกษา ดูงาน และเครือข่ายกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมด้วยจากนั้นจึงเริ่ม
ปรับมาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม สร้างให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและร่วมแก้ไขปัญหา โดยทุกจุดของ
เครือข่ายจะได้รับการประเมินจากศูนย์หลักว่าต้องการมีพัฒนาอะไรต่อไป  โดยศูนย์เครือข่ายมีกิจกรรม
ที่ด าเนินการเช่น การเลี้ยงวัว การเลี้ยงผึ้ง เกษตรผสมผสาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลา เป็นต้น 
ทั้งนี้ศูนย์เครือข่ายที่เข้ามาร่วมด าเนินการเกิดขึ้นจากการเข้ามาสมัครอย่างเต็มใจ และยอมรับซ่ึงกันและ
กัน 

 2) แนวทางการพัฒนาของศนูย์และศูนย์เครือข่าย 
         2.1) พัฒนาคนให้มีทักษะ ความรู้ เพื่อการพัฒนาศูนย์ให้เกิดความเข้มแข็งและสามารส่งต่อสู่
ชุมชนและเกษตรกรอ่ืนๆในพื้นที่ได ้
         2.2) ส่งเสริมให้ทุกศูนย์เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ต่อยอดกิจกรรม เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

 3) แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย   
           เครือข่ายเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ มีสะท้อนการท างานอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
สร้างศูนย์เครือข่ายที่เกิดมาจากความพร้อมของเจ้าของจุดเรียนรู้ มีใจรักในงานเกษตร พร้อมที่จะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และสามารถยอมรับซ่ึงกันและกันได้เพื่อให้การด าเนินงานไม่มีปัญหา ซ่ึงหาก
คัดเลือกคนที่มีใจ การท างานร่วมกันจะง่ายขึ้น 
 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ 
            ทางศูนย์ได้รับความรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยงบประมาณแรกที่ทางศูนย์ได้รับคือ
จากการด าเนินงานโครงการ 9101 และการมีศูนย์หลักศนูย์เครือข่ายท าให้ทั้งตวัเกษตรกรต้นแบบซ่ึง



เป็นเจ้าของศูนย์ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันกัน สามารถเป็นแหล่งความรู้ ศึกษา ให้กับเกษตรกร
ในชุมชนได้ 

5) แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
        เลือกคนให้ตรงกับงาน คัดคนมีใจรักเข้าร่วมท างานด้วยกัน พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ และไม่
หยุดเรียนรู้ อยู่การเสมือนญาติ ร่วมกันแก้ไขปัญหา หาทางออกร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 

6) ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ 
         6.1) ปัจจัยด้านผู้น าของศูนย์ เนื่องจาก ผู้น าองค์กรมีความพร้อม เป็นที่ยอมรับ มีความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการ  โดยศูนย์เข้มแข็ง เป็นผลมาจากการมีผู้น าที่เข้มแข็ง มองถึงการมีส่วนร่วม
เป็นสิ่งส าคัญ ไม่มองที่ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นตัวตั้ง 
         6.2) การให้ความร่วมมือของสมาชิกในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งศูนย์หลักและศูนย์
เครือข่าย ร่วมด าเนินการ และพัฒนา อย่างสม่ าเสมอ 
7) ปัญหาอุปสรรค 
         -ไม่มี- 

8) การได้รับการสนบัสนุน 
         การด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น 
 

9) แนวทาง/แผนการขับเคล่ือนการด าเนนิงานต่อไป 
         9.1) ด้านงบประมาณ ร่วมวางแผนการขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดเพื่อใช้
ด าเนินงานกิจกรรมให้ต่อเนื่องต่อไป ร่วมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และน าไปพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
         9.2) ต่อยอดการพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
         9.3) การพัฒนาคน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขอ
มาตรฐานสินค้าต่อไป 

 
       

อธิฐาน เรืองแก้ว 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จงัหวดัสงขลา 
ผู้สรุปรายงานการถอดบทเรยีน 

 



ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน 

 
 


	1.กระบี่
	2.นราธิวาส
	3.ชุมพร
	4.นครศรีธรรมราช
	5.ปัตตานี
	6.พังงา
	7.พัทลุง
	8.ภูเก็ต
	9.ยะลา
	10.ระนอง
	11.สงขลา
	12.สตูล
	13.สุราษฎร์ธานี 14.ตรัง

