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ปี 2560 

 
 
1. ความเป็นมา 
    ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 
เป็นท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากเกษตรกรรายอื่นๆ แทนหน่วยงาน
ราชการ ก่อนประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตร
มีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตท่ีได้มี
ปริมาณน้อยและคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาการขาดทุน เกิดภาวะหนี้สิน และไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของกระทรวงฯ ซึ่งนอกจากจะต้องเร่งรัดด าเนินการให้เกิดผล
ส าเร็จแล้ว ยังก าหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการการท างาน โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน
ระดับกระทรวงและคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ( Single 
Command) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนและบูรณาการในระดับพื้นท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรของชุมชน ท่ีเกิดจากปัญหาความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือในงานส่งเสริม
การเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการ
เพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างเกษตรกรและเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรท่ีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ท่ีมีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม แล้วน าองค์ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการค านึงถึง
สภาพแวดล้อม ระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังเป็นจุดท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการด้าน
การเกษตรต่างๆ อีกท้ังใช้เป็นจุดนัดพบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้พบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ
และเกษตรกร หรือระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร 
 จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว พื้นท่ีบนบก
543.034 ตารางกิโลเมตร และเกาะบริวารมีพื้นท่ีอีก 27 ตารางกิโลเมตร รวมมีพื้นท่ีท้ังหมด 570.034 ตาราง
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กิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร่ ประชากรท้ังหมด 192,600 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนภาคเกษตร 4,371 
ครัวเรือน และนอกภาคเกษตร 188,229 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศเขตความเหมาะสมส าหรับพืช3 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา 
และ ปาล์มน้ ามัน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2556 ยังไม่มีเขตความเหมาะสม
ส าหรับปศุสัตว์ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศสัตว์น้ า 3 ชนิด 
ได้แก่ปลานิล กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกราม เกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพการเกษตร  ประกอบด้วย  
การผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต มีบทบาทหน้าท่ีและภารกิจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับพืช โดยสถานการณ์ด้านพืชของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตมีพื้นท่ีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ปี 2558/59 จ านวน 105,857 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกยางพารา 88,434 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นท่ีปลูกไม้ผล               
ไม้ยืนต้น 12,768 ไร่ พืชไร่ 2,530 ไร่ พืชผัก 2,014 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 228 ไร่ และข้าวนาปี63 ไร่ (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดภูเก็ต,2559) 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต มีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง ก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเกษตรอ าเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมายโดยกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ระบบส่งเสริ มการเกษตร เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี ซึ่งมีความแตกต่างกัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ปี 
2558/59 ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พบว่ามีจุดแข็ง เกษตรกรมีความสนใจในการเรียนรู้อย่าง
จริงจังมีเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท่ีผสมผสานกับวิชาการอย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
องค์ความรู้ได้สะดวก บุคลากรหน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์ท่ีดีและสามารถประสานกันได้เป็นอย่างดี จุดอ่อน
เกษตรกรแต่ละพื้นท่ีมีความต้องการท่ีแตกต่างและหลากหลายหน่วยงานต่างๆท างานแยกกันตามภารกิจท่ี ได้รับ
มอบหมายจากส่วนกลาง ยังไม่ได้บูรณาการให้เป็นทิศทางเดียวกันก่อนท างาน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและ
ส้ินเปลืองเวลาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ท่ีเกษตรกรมีอาชีพหลายอย่างและไม่ค่อยมี
เวลามาร่วมกิจกรรมของภาครัฐ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็น
รูปธรรม โอกาสหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความพร้อมในการส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน อุปสรรคความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ส่งผลท าให้การขับเคล่ือน
งานส่งเสริมการเกษตรในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเกษตรไม่มีความต่อเนื่องสร้างความสับสนและเกิด
ความซ้ าซ้อนทางการปฏิบัติ 
 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน   
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆมีช่ือเรียกแตกต่างกันเพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรต่างๆท่ีประกอบอาชีพด้านการเกษตรทุกสาขาและจากการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าศูนย์เรียนรู้ เป็นเครื่องมือท่ีดีในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้             
การจัดการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา เทคโนโลยี และ
หลักวิชาการท่ีเหมาะสม พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง ปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2560 เกษตรกรและกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญกับศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร จึงได้มีการพัฒนาจากศูนย์
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการท างานของหน่วยงานต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท้ัง
ภายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์เรียนรู้หลักจ านวน 
3 แห่ง เรียกว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต้ังอยู่ทุกอ าเภออ าเภอละ 1 แห่ง  
โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักระดับจังหวัดในการประสานหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องการบูรณาการ
แผนงานโครงการ ลงสู่ศูนย์เรียนรู้ และส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับเกษตรกร
และภาคีเครือข่ายในอ าเภอ ให้เกิดการขับเคล่ือนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรให้เป็นรูปธรรม ศูนย์เรียนรู้
หลัก จ านวน 3แห่ง ประกอบด้วย จุดท่ี 1 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย หมู่ท่ี 5 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จุดท่ี 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ และจุดท่ี 3 ศูนย์เรียนรู้ไม้ผลผสมผสาน 
อ าเภอถลาง นอกจากนี้ มีศูนย์เรียนรู้ย่อยท่ีก ากับดูแลโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีท้ังท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้หลัก และต าบลอื่นๆ อย่างน้อย 10 แห่งและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายในการ
ให้บริการเกษตรกรรายอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแปรรูปสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ท่องเท่ียวชุมชน ศูนย์เรียนรู้การท านา               
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้พืชผักปลอดภัยศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน ศูนย์เรียนรู้ แพะ 
เป็นต้น ลักษณะศูนย์เรียนรู้ มีลักษณะกิจกรรมท่ีเป็นต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) ไม้ผลผสมผสาน หมู่ 2 ต าบลป่าคลอก 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือเกษตรกรต้นแบบประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ

การเกษตรที่เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรายอื่นๆในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง                      

มีจิตสาธารณะ มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น เป็นอย่างดีเนื่องจากได้ปฏิบัติด้วยตนเองและ

ศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีฐานการเรียนรู้และหลักสูตรท่ีครบวงจรท้ังการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง

พื้นบ้าน การขยายพันธุ์ และการจัดการตลาด โดยมีการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังมีการสร้าง

เครือข่ายกับสมาชิกในชุมชนอย่างน้อย 30 คน เพื่อช่วยในการเผยแพร่ความรู้ด้วยการน าไปปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างกับ

ผู้สนใจคนอื่นๆ และมีเครือข่ายกับทุกภาคส่วนท่ีเข้าไปใช้บริการ รวมท้ังเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว เป็นอีกทางเลือก               

การสร้างรายได้ในชุมชน 

2. องค์ประกอบของศพก. 
 2.1 เกษตรกรต้นแบบ 
    นายเสรี อุดมลาภ  
     ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผลผสมผสาน)  

บ้านเลขท่ี 79/7 หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-979-3658 
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 นายเสรี  อุดมลาภ ปัจจุบันอายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 79/7 หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต  พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศX=433889 Y=0885313 พื้นเพเป็นคนจังหวัดภูเก็ต จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผันตัวจากผู้จัดการระดับภาคของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีใจรักในอาชีพเกษตร 
ในช่วงท่ีท างานบริษัทเอกชนก็ท าการเกษตรควบคู่มาด้วยตลอด และต่อมาได้ลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการระดับ
ภาคผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมี ช่ือสวนว่า “จีจ้ีการ์เด้น”ในช่วงการท างาน
บริษัทเอกชน คิดว่าการรับจ้างอย่างเดียว หลังเกษียนจะท าอะไรต่อ พอดีกับมีท่ี ดินมรดกท่ีปลูกมะพร้าว อยู่ใน
พื้นท่ี ม.2 ต าบลป่าคลอกอ าเภอถลาง ในปี 2542 จึงคิดริเริ่มปลูกพืชอื่นๆ แซมในสวนมะพร้าว เช่น มังคุด ทุเรียน 
แต่ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เพราะตัวเองท างานท่ีต่างจังหวัดตลอด ไม่มีเวลามาดูแลสวนไม้ผล ต่อมาในปี 2545 ได้ย้าย
มาท างานท่ีจังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีระยะทางใกล้กับสวนไม้ผลท่ีจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น  จึงเริ่มหันมา
ท าเกษตรอย่างจริงจัง โดยการเลือกปลูกไม้ผลท่ีช่ืนชอบก่อน คือการปลูกมะยงชิด 100 กว่าต้น ลงทุนเยอะ แต่ก็  
ไม่ค่อยได้ผลผลิตท่ีดีนัก เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจโค่นท้ิง แล้วเปล่ียนเป็นปลูกมะม่วงแทน            
ก็เจอปัญหาศัตรูพืช หนอนเจาะต้น ต้องโค่นท้ิงอีก เปล่ียนเป็นปลูกขนุน พอเริ่มติดผลสักระยะผลก็ร่วงอีก แต่ก็ได้มี
การน ามาท าปุ๋ยหมัก ท าให้ได้บทเรียนว่าการท าอะไรโดยไม่ศึกษาข้อมูล อยากปลูกอะไรก็ปลูก แล้วปล่อยให้
ธรรมชาติดูแลให้ คงไม่ประสบความส าเร็จ จึงได้เริ่มมีการศึกษาข้อมูลการท าการเกษตรอย่างจริงจัง ท้ังจาก                
ผู้รู้ต่างๆ ส่ืออินเตอร์เน็ต หนังสือ เอกสารวิชาการ วารสารต่างๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในขณะท างานท่ีจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี รู้จักกับแม่ค้าขายต้นไม้ แนะน าให้ปลูกล าไย จึงได้ทดลองน ามาปลูก และศึกษาข้อมูลการปลูกล าไย
อย่างจริงจัง  ท าให้พบวิธีการท าให้ล าไยติดผลได้ดีในพื้นท่ีภาคใต้ อย่างจังหวัดภูเก็ต ล าไยให้ผลครั้งแรกดีมาก ผล
ตอบรับของตลาดก็ดีมาก ผลจากลองผิดลองถูกในการปลูกล าไย และผลตอบรับของตลาด จึงคิดว่าล าไยน่าจะเป็น
พืชท่ีมีศักยภาพในอนาคต ในปี 2554 จึงเปล่ียนจากขนุน มาปลูกล าไยมากขึ้นแต่เนื่องจากคุณเสรี ยังต้องท างาน
ประจ า จะมาดูแลสวนล าไย เฉพาะช่วงเวลาท่ีว่างจากงานประจ า ล าไยในสวนจึงมีอายุแตกต่างกัน ต่อมาได้ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความคิดท่ีจะปรับการปลูกพืชไม่กี่ชนิด ให้มีความหลากหลาย จึงเริ่มปลูกผลไม้
แบบผสมผสาน ท้ังมังคุด ลองกอง ทุเรียน มะนาวจ าปาดะไร้เม็ด พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พันธุ์ไม้โบราณหายาก และ
พืชผักต่างๆ เช่น ผักเหมียง ผักหวานป่า ผักสวนครัวต่างๆ แต่เมื่อจ าปาดะไร้เมล็ดเริ่มจะให้ผลก็เจอกับปัญหาโรค
รากเน่าโคนเน่า จึงได้ค้นคว้าหาความรู้และประสานไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอถลาง เพื่อขอสนับสนุน                    
เช้ือปฏิปักษ์กับโรครากเน่าโคนเน่า ก็ได้รับการสนับสนุนเช้ือราไตรโคไดมามาทดลองใช้ ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นท่ี  
น่าพอใจ จากการท่ีเจอปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าจ าปะดะไร้เม็ด ท าให้รู้ว่าการท าอาชีพเกษตรกร จ าเป็นมาก               
ท่ีจะต้องมีเครือข่าย  ท้ังเครือข่ายท่ีเป็นเกษตรกรด้วยกัน และหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการ
ผลิตสินค้าเกษตร ต่อมาเมื่อพืชผลเริ่มให้ผลผลิต ก็เริ่มเป็น ท่ีรู้จัก และได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก จึงได้
เริ่มเรียนรู้และทดลองขยายพันธุ์ไม้ผลจ าหน่าย ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เมื่อเริ่มมีและทักษะประสบการณ์ความรู้               
ในการจัดการให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง  จึงหันมาชักชวนเกษตรกรในชุมชนรวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พืชผักและไม้ผลป่าคลอก เพราะเห็นแล้วว่าเกษตรกรรายอื่นยังขาดความรู้ในการจัดการสวนไม้ผลท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม สังเกตจากการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่นิยมใช้สูตร 15-15-15 ต้ังแต่ปลูกถึงช่วงให้ผลผลิต เมื่อมีการรวมกลุ่ม
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ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยกันแก้ไขปัญหา และได้น าหลักการ ความพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตร เข้าใจ
หลักการของธรรมชาติ ปลูกพืชแต่ละชนิดให้เกื้อกูลกัน เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษา และผลผลิตท่ีได้ยังมีความปลอดภัยอีกด้วย ปัจจุบันสวนผลไม้ของคุณเสรี เปิดโอกาสให้เกษตรกร
และผู้ท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่เสมอ โดยคุณเสรีจะเป็นวิทยากร แนะน าเทคนิควิธีการต่างๆ 
โดยเฉพาะการขยายพันธุ์ การตอนกิ่ง และการถ่ายทอดให้ความรู้ เน้นหลักการท าการเกษตรท่ีใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างสูงสุด และก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดท่ีถือปฏิบัติ
มาตลอดคือ ท าเป็นสอนได้ ท าได้สอนได้ ซึ่งคุณเสรี ไม่ได้หยุดการพัฒนาตัวเอง ยังศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจากหนังสือ วารสาร อินเตอร์เน็ต และการทดลองด้วยตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูล
ทางวิชาการเกษตร อีกท้ังการท่ีเป็นคนช่างสังเกต ท าให้การหาสาเหตุของปัญหา และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือได้ว่าประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรและเหมาะสมในการเป็นเกษตรกร
ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจรายอื่นๆ ลักษณะเด่นท่ีท าให้ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งนี้ 
พัฒนาในทิศทางท่ีดีและได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในชุมชน และผู้สนใจทุกภาคส่วน รวมท้ังชาวต่างประเทศ 
ดังนี้  

1) สภาพท่ัวไป ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานท่ีเหมาะสม        
ในการเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเป็นศูนย์เรียนรู้หลักของอ าเภอ เนื่องจาก
ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ มีแหล่งน้ าท าการเกษตรท่ีเพียงพอตลอดปี มีระบบการจัดการท่ีเป็นระบบ การคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก เกษตรกรมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ และมีจิตสาธารณะยินดีให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้อื่น  บริเวณใกล้เคียงติดต่อกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรย่อยๆ หลายแห่ง  น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาอาชีพและการใช้ชีวิตให้มีความสุข และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นสวนไม้ผล
เศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลายผสมผสานกับการเล้ียงปศุสัตว์ และการเล้ียงปลาน้ าจืด รวมท้ังการท ากิจกรรมอื่นๆ
ดังตารางท่ี 2 

 
 

ตารางท่ี 2 กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรม จ านวน 

ไม้ผล 

-ล าไย 

-มะพร้าว 

 

200 ต้น 

150 ต้น 
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-มะยงชิด 

-ล้ินจ่ี 

-มังคุด 

-ทุเรียน 

-ลองกอง 

-จ าปาดะไร้เมล็ด 

-ขนุน 

-มะนาว 

50 ต้น 

40 ต้น 

25 ต้น 

10 ต้น 

10 ต้น 

5 ต้น 

7 ต้น 

10 ต้น 

พืชผัก 

-พริก มะเขือ ถ่ัวฝักยาว ถั่วพู ผักชีฝรั่ง ฟักเขียว บวบ ฯลฯ 

2 งาน 

ปศุสัตว์ 

-ไก่เนื้อ 

20 ตัว 

ประมง 

-ปลากินพืช 

1 บ่อ 

200 ตัว 

อื่นๆ 

-เล้ียงผ้ึง 

 

2 กล่อง 

คุณเสรี อุดมลาภ มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญและได้รับความสนใจ มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น
แล้วขยายผลไปยังอ าเภอใกล้เคียง คือ เทคนิคการปลูกล าไยให้มีคุณภาพดี จากข้อมูลสถานการณ์ท่ัวไป ล าไย                
เป็นพืชท่ีสามารถท ารายได้และสร้างช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมากในสวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้ คุณเสรีได้ศึกษาข้อมูล
การปลูกล าไยอย่างจริงจังท้ังการสอบถามเกษตรกรท่ีปลูกล าไย ข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลต่างๆของล าไย พบว่าลักษณะดินท่ีเหมาะสม เป็นดินร่วนปนทราย สามารถปลูกได้ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศร้อน   
แต่มีจุดด้อยท่ีต้องการอากาศหนาวในการออกดอก จึงต้องใช้สารเร่งการออกดอกช่วยเพื่อให้การออกดอก
สม่ าเสมอ และการให้ผลผลิตสอดคล้องกับการตลาดสวนล าไยท่ีศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เป็นสวนแรกในจังหวัดภูเก็ต 
การศึกษาความรู้อย่างจริงจังพร้อมๆกับการลงมือปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เฉพาะพื้นท่ีดังต่อไปนี้  

1. ต้นพันธุ์ล าไย ส่วนใหญ่ท่ีปลูกไว้ มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์พวงทอง มีลักษณะผลใหญ่ หวาน เมื่อครบ 6 เดือน
แล้วยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ผลก็ไม่ร่วงเพียงแต่ความหวานลดลงส่วนอีกพันธุ์ พันธุ์อีดอ มีขนาดผลเล็กกว่า เมื่อครบ              
5 เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลจะร่วง 

2. วิธีการปลูกล าไย เป็นการปลูกแบบระยะชิด ต้นเต้ีย คุ้มค่า ให้รายได้มากกว่า และต้นทุนต่ ากว่าการ
ปลูกแบบระยะห่างต้นสูง ในสวนแห่งนี้ใช้ระยะปลูก 4x4 เมตร หลุมปลูกมีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้น
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หลุมด้วยมูลวัวแห้งท่ีซื้อจากฟาร์มวัว 2-3 กิโลกรัม บางครั้งก็ใช้วัสดุปูน(โดโลไมท์) เพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินก่อน มีการวางแผนการผลิตด้วยการแบ่งปลูกเป็นรุ่นๆ ซึ่งเมื่อล าต้นเติบโตมากขึ้น จะท าการตัดแต่งทรงพุ่ม
ไม่ให้ทรงพุ่มสูงเกินไป และจะดึงกิ่งให้อยู่ในแนวนอน ช่วยเพิ่มพื้นท่ีในการสังเคราะห์แสง และสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

3. การบังคับการออกดอก เมื่อล าไยอายุ 2 ปี ก็เริ่มให้ผลผลิตประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อต้น การใช้
สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี สารบังคับการออกดอก และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ยังมีความจ าเป็นในการ
ดูแลรักษาสวนล าไย แต่มีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมงดการใช้สารเคมีทุกชนิดก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน และมี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และท า
ให้มีผลผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. การจัดการฟาร์ม ท าอะไร อย่างไร 
1)จัดท าแผนผังฟาร์ม วางแผนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการ                   

หลังการเก็บเกี่ยว 
2)การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ และการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจ า  

 3)การจัดการผลผลิต การจ าหน่าย การตลาด ผลผลิตท่ีได้รับ จะมีการ 
จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางท่ีเข้ามารับท่ีจากสวนโดยตรงซึ่งผลผลิตท่ีได้มักไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของ
จังหวัดภูเก็ต ท าให้ผลไม้ในจังหวัดภูเก็ตมีราคาท่ีดี โดยเฉพาะล าไยซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
นอกจากนี้ ช่องทางการจ าหน่ายท่ีส าคัญ คือการน าไปวางขายเอง ตามงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการท าเช่นนี้ 
นอกจากเป็นการจ าหน่ายผลผลิตในราคาปลีกแล้ว ยังเป็น การประชาสัมพันธ์ผลผลิตของสวนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ท าให้พ่อค้ารู้ว่าผลผลิตของสวนก าลังให้ผล และมีพ่อค้ามาติดต่อโดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อ 

4)การจัดการน้ า มีการขุดบ่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอและตลอดปี มีการวางระบบท่อ              
ให้น้ าภายในสวน และเล้ียงปลาในบ่อ 

5)แรงงานในการท าการเกษตร เดิมใช้แรงงานในครัวเรือน จ านวน 3 คนแต่เนื่องจากในพื้นท่ีมี
กิจกรรมทางการเกษตรหลายอย่าง ในบางครั้งไม่เพียงพอต่อการจัดการต่างๆ เกษตรกรใช้หลักการธรรมชาติบ าบัด
กันเอง หรือมีระบบการจัดการให้แต่ละกิจกรรมให้ผลผลิต ท่ีไม่ตรงกัน โดยจะบังคับให้ผลผลิตออกเป็นรุ่น เป็นต้น 

6)การบริหารจัดการของสวน เพื่อเน้นความปลอดภัยท้ังผู้ผลิต และผู้บริโภค และเป็นการอนุรักษ์
ดิน จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าสารเคมีแต่จะใ ช้วิธีการตัดแล้วน าหญ้าท่ีตัดมาและผลไม้ ท่ีขายไม่ได้มาท าเป็นปุ๋ย              
ท าให้ดินในพื้นท่ีและบริเวณรอบๆอุดมสมบูรณ์มากว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆ สังเกตจากไส้เดือนท่ีมีอยู่ในดิน นอกจากนี้           
ยังมีการปลูกหญ้าแฝกช่วยอุ้มน้ า มีการท าปุ๋ยมักใช้เอง และแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่ม 

7)การผสมผสาน/เกื้อกูล ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การปลูกผลไม้ของ
เกษตรกร ใช้หลักการพึ่งพากัน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากพืชท่ีปลูก เป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีพึ่งพากัน ท า
ให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องผลผลิต 

8)เกษตรผสมผสานในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง  
ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความพอเพียง พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ท าให้มีแนวทางในการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติในการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์ม และน้ าหมักชีวภาพจากเศษพืช การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเช่น การใช้
เช้ือราปฏิปักษ์ การใช้ตาข่ายดักค้างคาว ใช้กับดักกาวเหนียวในการลดปริมาณแมลงศัตรูพืช การท าฮอร์โมนจากไข่
ไก่เพื่อใช้เร่งการออกดอกเพิ่มความหวานให้ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและ
รักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
 คุณเสรีประสบความส าเร็จของการท าเกษตรผสมผสาน มีการต่อยอดเพิ่มรายได้จ าหน่าย กิ่งตอนจาก            
ไม้ผล และพืชผักในสวน รวมท้ังเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยจะมีนักท่องเท่ียวท้ังรายบุคคลและ
หมู่คณะมาท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน ชิมล าไยและผลไม้ต่างๆ ท าให้ในปี 2557 มีรายได้ แสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลรายได้จากเกษตรผสมผสาน ปี 2557 

กิจกรรม ผลตอบแทน(บาท/ป)ี 
จ าหน่ายผลผลิต 
-ล าไย 
-มะพร้าว 
-ทุเรียน 
-มังคุด 
-จ าปาดะ 
-มะนาว 

 
40,000 
35,000 
8,000 
3,000 

35,000 
5,000 

 

จ าหน่ายก่ิงพันธุ์ 
-ล าไย 
-มะนาว 

 
8,000 

17,000 

 

จ าหน่ายพืชผัก 20,000  
อื่นๆ (ปศุสัตว์, พันธุ์พืช, ท่องเที่ยว             
เชิงเกษตร ฯลฯ)        

15,000  

รวม 186,000  

นอกจากการประกอบอาชีพแล้ว คุณเสรี  อุดมลาภ มีความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนด้านการเกษตรในพื้นท่ีอ าเภอถลาง ได้แก่ 
อาสาสมัครหมู่ท่ี 2 ต าบลป่าคลอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตไม้ผล  ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลป่าคลอก  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  วิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ 
 
 2.2 แปลงเรียนรู้ 
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  1) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช   
  2) แปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว  
  3) แปลงเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช   
  4) แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นผสมผสาน ได้แก่ ล าไย ล้ินจ่ี ลองกอง ทุเรียน มังคุด 
  5) แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต   
  6) แปลงเรียนรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
  7) แปลงสาธิตการควบคุมโรครากขาวยางพารา 
 
 
 2.3 หลักสูตรการเรียนรู้ 
  2.3.1) หลักสูตรหลัก : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
   - การลดต้นทุนการผลิต  โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน                   
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
   - การเพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ฮอร์โมนไข่                 
   - การพัฒนาคุณภาพ   การผลิตตามมาตรฐาน GAP / Phuket brand / GI  
  2.3.2) หลักสูตรภาคบังคับ 
   - เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน / เกษตรทฤษฎีใหม ่
  2.3.3) หลักสูตรเสริม 
   - การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - การจัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม 
   - การแปรรูปผลผลิต 
   - การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย 
   - การพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 
   - การเพาะเล้ียงปลาน้ าจืด 
   - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   - การท าน้ าชีวภาพ 
   - การขยายพันธุ์พืช 
   - การด าเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ/แผนพัฒนาจังหวัด/ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบันการศึกษา/อื่นๆ  
 2.4 ฐานเรียนรู้ 
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3. วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 
 ในการใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการให้บริการเกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตรซึ่งจะต้องมีการ
ด าเนินการแบบบูรณาการและเช่ือมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ย่อยในแต่ละอ าเภอ ให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาเมื่อได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
แล้ว พบว่า มีจุดอ่อน หลายประการ ได้แก่  (1) สมาชิกแต่ละกลุ่มและเครือข่าย ขาดความรู้ความเข้าใจต่อ
เป้าหมาย บทบาทหน้าท่ี ทิศทาง และแนวทางการท างานแบบมีส่วนร่วม (2) กฎระเบียบไม่ชัดเจน(3) การจัดสรร
ผลประโยชน์ไม่ลงตัวไม่ท่ัวถึง เกิดความไม่เป็นธรรม(4) ความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรมเครือข่าย(5) วิถีชีวิตสังคม
จังหวัดภูเก็ตท่ีค่าครองชีพสูง สมาชิกกลุ่มเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้มีบทบาททางสังคมหลากหลาย และมีภารกิจ
ส่วนตัวค่อนข้างมาก  ท าให้ไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรมต่างๆ และท่ีส าคัญประการสุดท้ายก็ คือเครือข่ายท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามนโยบายภาครัฐ เร่งรัดมากเกินไปและขาดความต่อเนื่องในการประสานงานท าให้เครือข่ายไม่เข้มแข็งในระยะ
ยาว ในส่วนของจุดแข็งได้แก่ (1) แกนน าและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายมีศักยภาพในการรับรู้ การส่ือสาร และการ
พัฒนาเป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง (2) การเข้าถึงความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
คมนาคม ท าให้มีความสะดวกในการเช่ือมโยงเครือข่าย(3) แกนน าและสมาชิกกลุ่มเครือข่าย มีฐานะทางเศรษฐกิจ
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ค่อนข้างดี เอื้อต่อการพบปะ และสร้างเครือข่าย โดยมีโอกาสท่ีเกี่ยวกับ (1) นโยบายรัฐบาล ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่าย เช่น ประชารัฐ (2) ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
กลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (3) มีการเช่ือมโยงเครือข่ายทุกรูปแบบกับจังหวัดอื่นๆ 
 อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นท่ีประมาณ 252.0 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 94,012               
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสินค้าหลัก คือ ยางพารา สับปะรดภูเก็ต มะพร้าว และไม้ผลผสมผสาน
สับปะรดภูเก็ต มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 2,530 ไร่ ผลผลิต ประมาณ 12,874ตันมูลค่า 98 ล้านบาท ไม้ผลผสมผสาน 
ได้แก่ ล าไย ล้ินจ่ี อย่างไรก็ตามหลักปฏิบัติในการผลิตของเกษตรกรมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้คุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตแตกต่างกันด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตและส านักงานเกษตรอ าเภอ
ถลาง จึงได้ต้ังศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของกรมส่งเสริ มการเกษตร โดย
คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
โดยเฉพาะการผลิตไม้ผลและสับปะรดภูเก็ตซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักๆของจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของอ าเภอถลาง 
ศูนย์เรียนรู้หลักด้านการเกษตร จ านวน 1 แห่ง คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) 
เกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ คือ นายเสรี อุดมลาภ ซึ่งมีความพร้อมขององค์ประกอบตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนดคือ เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ ทักษะ และประสบความส าเร็จในการเพาะปลูกไม้ผล
เศรษฐกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ รวมท้ังผู้สนใจด้าน
การเกษตร มีฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงนอกจากนี้ 
อ าเภอถลาง ยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของจังหวัดภูเก็ต ท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรและจ านวนเกษตรกร ผู้สนใจการเกษตร จ านวน
มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับอีก 2 อ าเภอ ท าให้มีศูนย์เรียนรู้ย่อยและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรท่ีหลากหลายอย่างน้อย 
10 แห่งท่ีสามารถเป็นเครือข่ายในการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 3.2 จัดท าแนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและต าบล (ศพก. 1-02)  

ของ ศพก. ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ประเด็น สาระส าคญัของแนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 

1. สินค้าเกษตรหลักหรือ
ส าคัญ (ระบุไม่เกิน 3 ชนิด) 

1. ยางพารา 
2. ไม้ผลผสมผสาน 
3. ปาล์มน้ ามัน 

1. ยางพารา 
2. ไม้ผลผสมผสาน 
3. ปาล์มน้ ามัน 

เกษตรกรอ าเภอถลาง  
นิยมปลูกไม้ผลแบบ
ผสมผสาน  
ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 
มังคุด  
และลองกอง 

2. ปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาท่ีส าคัญ 
(ระบุไม่เกิน 3 ประเด็น) 

1. ลดต้นทุนการผลิต 
2. เพ่ิมผลผลิต 
3. เพ่ิมคุณภาพ 

1. ลดต้นทุนการผลิต 
2. เพ่ิมผลผลิต 
3. เพ่ิมคุณภาพ 

ศพก. 1-02  

(ศพก.จัดท า) 
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3. เป้าประสงค์หลักหรือ
ผลส าเร็จทีค่าดหวังในการ
พัฒนา (ระบุไม่เกิน  
3 ประเด็น) 

1. ต้นทุนการผลิตลดลง 
2. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
3. ผลผลิตได้รับการรับรอง
คุณภาพ (ไม้ผล) 

1. ต้นทุนการผลิตลดลง 
2. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
3. ผลผลิตได้รับการรับรอง  
คุณภาพ (ไม้ผล) 

4. กลยุทธ์หรือกิจกรรมหลัก
ในการด าเนินการให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าประสงค์  
(ระบุไม่เกิน 3 ประเด็น) 

1. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. การจัดการสวนตามหลัก
วิชาการ 
3. การขอรับรองมาตรฐาน GAP 

1. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. การจัดการสวนตามหลักวิชาการ 
3. การขอรับรองมาตรฐาน GAP 

 
 3.3 จัดต้ังคณะท างาน ศพก. การบริหารจัดการ และบทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้อง 
  1) จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
       - นายเสรี  อุดมลาภ    ประธานคณะกรรมการ ศพก. อ าเภอถลาง 
       - นางประณี  แสงศรี  เกษตรกรผู้น าต าบลป่าคลอก กรรมการ 
       - นายเจริญ  สัลบศรี  เกษตรกรผู้น าต าบลศรีสุนทร กรรมการ 
   - นายคณุตน์  ศิโรทศ  เกษตรกรผู้น าต าบลเทพกระษัตรี กรรมการ 
   - นายสนธยา คงทิพย์  เกษตรกรผู้น าต าบลเชิงทะเล กรรมการ 
   - นายเนตร เดชากุล  เกษตรกรผู้น าต าบลไม้ขาว กรรมการ 
   - นายบุญล้อน  บ าราบพาล เกษตรกรผู้น าต าบลสาคู กรรมการ 
   - นายศุภโรจน์  ทรงยศ  เกษตรกรเครือข่าย ศพก. 
   - นายมานิต  สายทอง  เกษตรกรเครือข่าย ศพก. 
   - นายชาญณรงค์  ประทีป ณ ถลาง  เกษตรกรเครือข่าย ศพก. 
   - นายสุรวัฒน์  เมืองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 
   - นายมนัส ทองสมบัติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  2) ประชุมคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เดือนละ 1 ครั้ง 
  3) วิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศพก.และเครือข่าย โดยแต่ละศูนย์ได้วิเคราะห์ SWOT จัดท าแผน
ความต้องการและโครงการในการพัฒนาศพก.และเครือข่าย ภายใต้ช่ือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ศพก.และเครือข่าย ชนิดสินค้า.....................อ าเภอ...........................  
 
  4) จัดท าแผนถ่ายทอดความรู้ ด าเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และSingle Command จัดท าแผนถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย หลักสูตรหลัก (การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ) หลักสูตร ภาคบังคับ 
(เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) และหลักสูตรเสริม (การบริหารจัดการน้ า การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน การท าปุ๋ยอินทรีย์ การท าน้ าชีวภาพ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน) 
  5) ประชุมร่วมกับคณะ SC ลงพื้นท่ีเยี่ยมหมุนเวียนไปท่ีศพก.และศูนย์เครือข่าย อย่างน้อย           
เดือนละ 1 ครั้ง  
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 3.4 ก าหนดแผนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป : จัดท าแผนถ่ายทอดความรู้  
เป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2560 
 3.5 ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ศพก. : แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เทศบาลต าบลป่าคลอก สถาบันการศึกษา (ม.ราชภัฎภูเก็ต กศน.)  
 3.6 การให้บริการ/กิจกรรม 
  1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เป็นการฝึกอบรมตามโครงการของหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรฯ  งบพัฒนาจังหวัด  เทศบาลต าบลป่าคลอก  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีท าการปกครองอ าเภอ และอื่นๆ  
  2) การจัดงานรณรงค์ป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า)  
  3) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการให้ความรู้การปรับปรุงบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ 
  4) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และสาธิตการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
  5) การผลิตขยายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา  เช้ือบิวเวอเรีย  
  6) การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน 
  7) การให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ 
  8) การให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
  9) สาธิตและฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช 
  10) การจัดการสวนไม้ผลแบบผสมผสาน 
  11) การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยส่ังตัด 
  12) การท าหัตถกรรม จักสานจากใบมะพร้าว 
 3.7 สร้างเครือข่าย จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 
  1) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 7 ต าบลศรีสุนทร  
  2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ หมู่ท่ี 9 ต าบลเทพกระษัตรี 
  3) ศูนย์เรียนรู้เกษตรต าบลสาคู หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคู 
  4) กลุ่มท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางเทา หมู่ท่ี 2 ต าบลเชิงทะเล 
  5) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตายาง หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าคลอก 
  6) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  หมู่ท่ี 4 ต าบลไม้ขาว 
  7) กลุ่มเกษตรกรท านาสายใยรักษ์  หมู่ท่ี 5 ต าบลไม้ขาว 
  8) กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่  หมู่ท่ี 8 ต าบลศรีสุนทร 
  9) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา หมู่ท่ี 5 ต าบลไม้ขาว 
  10) มณีรัตน์ ฟาร์มแพะ แอนด์ โฮมสเตย์  หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าคลอก  
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 3.8 การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยการ
เชิญส่ือมวลชนจัดท าข่าวการด าเนินงานของศพก. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์(เวบไซต์  ไลน์  เฟสบุ๊ค)              
แผ่นปลิว  และแผ่นพับ เป็นต้น 
 3.9 การบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ  เทศบาลต าบล           
ป่าคลอก  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีท าการปกครองอ าเภอ และอื่นๆ  
ด าเนินการจัดท าแผนและโครงการพัฒนาศพก.และเครือข่าย ก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม/การจัดงานรณรงค์ 
/จัดท าแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้  พัฒนาฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมบริการต่างๆ  
 3.10 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก โดยการจัดท าทะเบียนรายช่ือและ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ศพก.และเกษตรกรได้ติดต่อประสานงาน  

หน่วยงาน ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ อีเมลล ์

ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต 

นางสาวยมนา ยมโดย 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ 

076-241356 Yah_basil@hotmail.com 

การยางแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดภูเก็ต 

นายสวัสด์ิ สารูญ 
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 076-213282 

084-3958853 

- 

การยางแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดภูเก็ต 

นางสาวโสภิญา สุวรรณชนะ 
นักวิชาการเกษตร 3 076-213282 

 

- 

ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต 

นายวีรพณ เพชรเชย 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
ช านาญการ 

076-510737 

081-8946018 

Wee_phuket@hotmail.com 

ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต 

นายพีระ เอียดตรง 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
ช านาญการ 

076-510737 

089-8688676 

Ake-2514@hotmail.com 

ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
ปฏิบัติการ 

076-510737 

088-0212075 

Arunya-larin@hotmail.com 

ส านักงานประมงจังหวัด
ภูเก็ต 

นายประเสริฐ ทองสมบูรณ ์
ประมงอ าเภอถลาง 089-6452543 - 

ส านักงานประมงจังหวัด
ภูเก็ต 

นายนรินทร์ สงสีจันทร์ 
นักวิชาการประมง 
ช านาญการ 

076-212460 

084-0513636 

nrsongsee@gmail.com 

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต 

นางสาวกัญชรี สีเมือง 
นักวิเคราะห์นโยบาย           
และแผนช านาญการ 

076-355442 

086-6865391 

Paco_pkt@opsmoac.go.th 

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต 

นายพิทยพัฒน์ เพียรเดชา 
นักวิเคราะห์นโยบาย            
และแผนปฏิบัติการ 

076-355442 

087-3903959 

Paco_pkt@opsmoac.go.th 

ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดภูเก็ต 

นายสราวุธ ชลหาญ 
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงาน 

076-219159 Nfc.pkt@nfc.mail.go.th 

สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต 
นายยุทธนา หนูเกลี้ยง 

เจ้าพนักงานเกษตร
ปฏิบัติการ 

076-617245 

093-6426306 

Pkt01@ldd.go.th 

ส านักงานสหกรณ์ นางอุดมรัตน์ กองข้าวเรียบ เจ้าพนักงานส่งเสริม 076-211789 Cpd_phuket@cpd.go.th 
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จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์อาวุโส 087-8910676 

โครงการชลประทาน
ภูเก็ต 

นายเสรี ทรายทอง 
สบ.2 คป. ภูเก็ต 098-0456185 Pat.saithong@gmail.com 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต 

นางสาวภัทรภรณ์ศรีวรา
พันธ์ุ 

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ 

076-621157 

083-6494617 

P_sriwarapan@hotmail.com 

หน่วยงาน ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ อีเมลล ์

ส านักงานเกษตร 
จังหวัดภูเก็ต นายชาลี  สิตบุศย์ 

นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร                         
ช านาญการพิเศษ 

076-221602 

086-6829519 

Phuket@doae.go.th 

ส านักงานเกษตร 
จังหวัดภูเก็ต นางปณภัช  กระจ่างศร ี

นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร                
ช านาญการ 

076-221602 

0929517978 

Phuket@doae.go.th 

 3.11 การเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาท าวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ส่งนักศึกษามาศึกษาวิจัยและฝึกงาน 

4. ประโยชน์ของศพก. ต่อส่วนรวม 
 กลไกในการขับเคล่ือนและบูรณาการในระดับพื้นท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร จึงได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก .) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน ท่ีเกิดจากปัญหาความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือในงานส่งเสริม
การเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการ
เพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างเกษตรกรและเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรท่ีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ท่ีมีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม แล้วน าองค์ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการค านึงถึง
สภาพแวดล้อม ระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังเป็นจุดท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการด้าน
การเกษตรต่างๆ อีกท้ังใช้เป็นจุดนัดพบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้พบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ
และเกษตรกร หรือระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร 

5. ปัจจัยความส าเร็จ  
1) กระบวนการมีส่วนร่วมของแกนน า ผู้น าสมาชิกภายในกลุ่มองค์กร ภายในชุมชน และระหว่างเครือข่าย 

รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระปราศจากการช้ีน าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย             
ในการคัดเลือกแกนน า ผู้น า สมาชิกภายในกลุ่มองค์กร และเครือข่ายท่ีจะร่วมกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น
ควรมีการคัดเลือกผู้ท่ีมีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการเบื้องต้นอาจ
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มีการท าเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ท่ีมาจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้แทน
ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วม
ขับเคล่ือนเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ประการแรก บุคลิกภาพเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี              
มีความน่าศรัทธา น่าเช่ือถือ เป็นท่ีเช่ือมั่นของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ประการท่ีสอง เป็นผู้มีความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ประการท่ีสาม มีจิตสาธารณะ มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ประการท่ีส่ี มีความพร้อมและมีความพอเพียง ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรต่างๆท่ีไม่ท าให้ตนเองและครอบครัว             
มีความเดือนร้อน  

2) แกนน า ผู้น า สมาชิกภายในกลุ่มองค์กร ภายในชุมชน และระหว่างเครือข่าย รวมท้ังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคล่ือนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร และมีการสร้างทีมงานหรือ
คณะกรรมการในการขับเคล่ือน 

3) มีเวทีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนากลุ่มองค์กร
เครือข่ายให้มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อการเปล่ียนแปลง และสามารถปรับตัวได้ดี 

4) มีการติดตามประเมินผล แล้วน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) มีวัฒนธรรมองค์กรในการมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การหิ้วปิ่นโตไปกิน
อาหารร่วมกัน การแข่งขัน การประกวด เป็นต้น หรือการร่วมกิจกรรมของชุมชนและเครือข่าย เช่น ร่วมงานปีใหม่ 
งานสงกรานต์ กิจกรรมผู้สูงอายุร่วมลงหุ้นซื้อปัจจัยการผลิตด้วยกัน การศึกษาดูงาน เป็นต้น หมุนเวียนไปแต่ละ
ศูนย์ เครื อข่าย  ท า ให้มี บรรยากาศการแลก เป ล่ียน ท่ี ผ่อนคลาย มี ความสนิทสนมกันมากขึ้ นและ                      
เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 6) หัวใจส าคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วม กลุ่มเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่เกษตรกรต้นแบบประจ า         
ศูนย์เรียนรู้หลักซึ่งท าหน้าท่ีเป็นแม่ข่าย ศูนย์เรียนรู้ย่อย เกษตรกรท่ัวไป เครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ มี
ความพร้อมในการพัฒนาการท างาน ประกอบด้วยท้ังด้านจิตใจ องค์ความรู้ และการปฏิบัติตามหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบเฉพาะของจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Model มีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และวิธีการขับเคล่ือนท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีการส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน 

7) สมาชิกกลุ่มองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบ เงื่อนไขข้อก าหนดในการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และข้อปฏิบัติ ท่ีท าให้มีการร้อยรัดให้ได้ปฏิบัติร่วมกัน และมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสม 
 8) ทรัพยากรและประโยชน์ มีระบบการบริหารจัดการและกระบวนการจัดสรรท่ีเป็นธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มองค์กรและเครือข่าย 
 9) จุดเริ่มต้นของการขับเคล่ือนเครือข่าย เกิดจากความต้องการของสมาชิกกลุ่มองค์กรเครือข่าย เป็นไป
ตามธรรมชาติ มีระยะเวลาในการพัฒนาอย่างช้าๆและมั่นคง  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการ
จัดต้ังของหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่ได้เป็นธรรมชาติและท าอย่างเร่งด่วน 
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 10) มีช่องทางการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมท้ังการใช้ส่ือออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ เช่น
เฟสบุ๊ค หรือ กลุ่มไลน์ 
 11) เครือข่ายภาครัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นให้ก าลังใจ หรืออาจจะเข้ามา
เป็นพี่เล้ียงหรือช่วยประสานงานในระยะเริ่มต้น หากสมาชิกองค์กรเครือข่ายยังไม่มีความรู้ความเข้าใจลักษณะการ
ท างานแบบเครือข่าย และเมื่อสมาชิกองค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็งแล้ว ควรใหด้ าเนินงานเป็นไปตามระบบ และ
ควรช่วยเติมเต็มในส่วนท่ียังขาดตกบกพร่อง หากองค์กรเครือข่ายร้องขอให้สนับสนุน 
 12) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้องค์กรเครือข่ายมีแรงจูงใจ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 13) การส่ือสาร เป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนทุกเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง จึงต้องมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การส่ือสารอย่างต่อเนื่อง  
 14) ไม่ควรเอาเงินเป็นตัวตั้งหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการท างานแบบเครือข่าย ควรมีจิตสาธารณะ 
 15) มีผู้รู้เฉพาะทาง เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณ ในการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชน
และเครือข่าย  
 16) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคล่ือนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตร โดยมีศูนย์เรียนรู้ท่ีเป็นเครือข่ายท่ีครบวงจรต้ังแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อให้สมาชิกของ 
กลุ่มองค์กรเครือข่าย มีแหล่งเรียนรู้ท้ังการผลิต การแปรรูป การจัดการ การบริหารกลุ่มองค์กรเครือข่าย และ
การตลาด รวมท้ัง มีความสุขท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกัน 
 17) มีการสร้างเครือข่ายกับเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเตรียมทดแทนคนรุ่นเก่า 
 18) กลุ่มองค์กรและเครือข่าย มีองค์ความรู้ท่ีดี แตกต่าง สร้างความหลากหลาย ท าให้เห็นเป็นรูปธรรม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการต่อยอดสร้างนวัตกรรม 
 19) แม่ข่ายและแกนน า ต้องแข็งแรง ท าให้เห็นเป็นตัวอย่างท่ีดีก่อน จึงจะมีความน่าเช่ือถือ และช่วยให้
เครือข่ายมีความเช่ือมั่นในการท างานร่วมกัน 
 20) ร่วมกันสร้างเครื่องมือการติดตามประเมิน อย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งย่างยั่งยืน 
 21) เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ท้ังท่ีเป็นภาคประชาชน(เกษตรกรและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี) 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบ เงื่อนไข ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างความผูกพันใน
ลักษณะท่ีเป็นพันธะสัญญาท่ีจะปฏิบัติด้วยกันให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

6. ปัญหา/อุปสรรค 
(1) สมาชิกแต่ละกลุ่มและเครือข่าย ขาดความรู้ความเข้าใจต่อเป้าหมาย บทบาทหน้าท่ี ทิศทาง                 

และแนวทางการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(2) กฎระเบียบไม่ชัดเจน  
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(3) ความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรมเครือข่าย  
(4) วิถีชีวิตสังคมจังหวัดภูเก็ตท่ีมีค่าครองชีพสูง สมาชิกกลุ่มเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้มีบทบาท 

ทางสังคมหลากหลาย และมีภารกิจส่วนตัวค่อนข้างมาก  ท าให้ไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรมต่างๆ  
(5)เครือข่ายท่ีจัดต้ังขึ้นตามนโยบายภาครัฐ เร่งรัดมากเกินไปและขาดความต่อเนื่องในการประสานงานท า

ให้เครือข่ายไม่เข้มแข็งในระยะยาว 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาผู้รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรต้นแบบ และภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ
การท างานแบบเครือข่าย เพื่อท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ื อนศพก.และเครือข่ายให้มีชีวิต 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวม ในการขับเคล่ือนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรมถึงแม้ว่าจะเสร็จส้ินโครงการประจ าปีแล้วก็ยังมี การสนับสนุนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ภาพการถอดบทเรียน ศพก.และศูนย์เครือข่าย อ าเภอถลาง  
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