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องค์ความรู้ เรื่อง : “เครือข่ายเข้มแข็ง” 

เจ้าขององค์ความรู้ : คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปราณบุรี 

วันที่บันทึกองค์ความรู้ : 12 กรกฏาคม 2562 
 

  สถานการณ์/ที่มา 

  ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปราณบุรี หรือ ศพก.อ.ปราณบุรี 
(ศพก.(หลัก)) เป็นจุดคัดเลอืกในการถอดบทเรียนความส าเร็จของการด าเนินงาน “เครือข่ายเครือข่ายเข้มแข็ง” 
ขับเคล่ือนการด าเนินงานผ่าน ศพก. (หลัก) เดิม ศพก.อ.ปราณบุรี มีจุดเริ่มต้นจาก ศูนย์จัดการศัตรพูืชชุมชน
บ้านหนองตลาด ม.6 ต.ปราณบุรี (ศจช.) และพัฒนาต่อจนเป็น ศพก.(หลัก) ของอ าเภอ ที่เป็นแหล่งเรยีนรู้
ต้นแบบด้านการผลิตและป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว ปัจจุบัน ศพก.อ.ปราณบุรี มีจ านวนเครือข่ายทั้งสิ้น 18 
ศูนย์เครือข่าย กระจายอยู่ในทุกต าบลของอ าเภอปราณบุรี โดยศูนย์เครือข่ายทั้ง 18 ศูนย์ แต่ละศูนย์ ฯ มีความ
หลากหลายทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ด้านพืช (สับปะรด แคนตาลูป ไร่นาสวนผสม) ด้านประมง  
ด้านปศุสัตว์ ด้านดินและปุ๋ย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และในปี 2562 ได้เกิดศูนย์เครือข่ายด้าน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ของ นายสุชาติ ล้วนรอด ที่เพิ่งจดัตั้งขึ้นเป็นศูนย์เครือข่ายแห่งใหม่ ด้วย ทั้งนี้ ได้มีแนวทาง
ในการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านพืช เช่น มะม่วง พืชผัก (กุยช่าย) เข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย โดยพิจารณา
คัดเลือกจากเกษตรกรที่มศีกัยภาพ เพื่อที่จะสามารถด าเนินงานร่วมกับ ศพก.(หลัก) ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

  มีเครือข่ายอะไรบ้าง ท าไมถึงมารวมกันเป็นเครือข่าย  

จ านวนศูนย์เครือข่าย ทั้ง 18 ศูนย์ ของ ศพก.อ.ปราณบุรี มีดังต่อไปน้ี 
1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน  

โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อแบบพอเพียง 
2) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดย กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์หนองหอย 
3) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ โดย วิสาหกิจชุมชนผลติและจ าหน่าย 
4) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ โดย กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับอ าเภอ 
5) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร  

โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแมบ้่านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา 
6) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร  

โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแมบ้่านเกษตรกรหนองกาพฒันาสามัคคี 
7) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร  

โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแมบ้่านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 
8) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร  

โดย กลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านหนองตาหลวง 
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9) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โดย ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมต าบลวังก์พง 
10) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก โดย ศูนย์เรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
11) ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน โดย กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 
12) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดย ศูนย์จัดการดนิปุ๋ยชุมชนต าบลปราณบุรี 
13) ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ โดย สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ 
14) ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ โดย ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก 

 

ซึ่งการเข้ามารวมกันเป็นศูนย์เครือข่าย ฯ นั้น ผู้แทนจากศูนย์เครือข่ายด้านการแปรรูปผลิตผล 
ด้านการเกษตร โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา ได้กล่าวว่า “เดิมตนไม่เคยรู้จัก ศพก.มาก่อน 
จนมาทราบภายหลังว่า ศพ า. เป็นศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย ๆ ต่าง ๆ ในการได้รับประโยชน์และ
รับการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่ประสงค์เงินทุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
จุดประสงค์ของกลุ่มที่เข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย  ฯ คือ เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน เปิดโอกาสและสนับสนุนกลุ่มย่อย
อื่น ๆ ให้ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง” ส่วนผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ โดย กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดบั
อ าเภอ  
กล่าวว่า “ การเข้ามาร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ท าให้ได้รับการสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และ ศพก.ยังเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่าง ๆ เพื่อต่อยอดกลุ่ม  
เพื่อความรู้ประสบการณ์ และอาชีพเสริมต่าง ๆ ให้กับตนเองและกลุ่ม ได้เรียนรู้และลองท า อีกทั้ง ผู้แทนจากสมาชิก 
ศพก.(หลัก) ได้กล่าวว่า จากการที่ตนเข้ามาร่วมกลุ่มในการผลิตและขยายแตนเบียนบราคอน ท าให้ตนได้ทราบแนว
ทางการจัดการสวนมะพร้าวด้วยตนเอง สามารถแนะน าเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ให้เข้ามาเรีนรู้ที่ ศพก. ซึ่ง ศพก. เป็น
แหล่งให้ค าแนะน า แหล่งเรียนรู้ และร่วมกันผลิตและขยายแตนเบียนและน าไปปล่อยในพ้ืนที่ที่มีการะบาดศัตรูมะพร้าว 
เป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเกษตรกรได้มาเรียนรู้ร่วมกัน 
 

  รวมกันแล้วได้อะไร (เป้าหมายร่วมของการรวมกัน)   

เมื่อศูนย์เครือข่าย  ฯ แต่ละศูนย์เข้ามารวมกันแล้ว  เป้าหมายร่วมกัน คือ 
- เพิ่มพูนความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรด้านต่าง ๆ สร้างขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ จากประสบการณ์จริง

ของเกษตรกรในกลุ่มเครือข่าย ฯ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้  
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และได้รับประโยชน์ในการเสนอของบประมาณเพื่อการพัฒนาและ

ต่อยอดแก่ศูนย์เครือข่าย 
- เชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิก 
ซึ่งเม่ือศูนย์เครอืข่าย  ฯ รวมกันแล้ว ย่อมมีการสร้างกติกาและกฎระเบียบในการด าเนินการ

ร่วมกัน ซึ่ง ศพก.(หลัก) ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของศูนย์เครือข่าย  ฯ ต่าง ๆ โดยประธาน ศพก. 
อ.ปราณบุรี (นายสุรชัย เฟื่องสุวรรณ) ซึ่งเป็นผู้เสียสละและมีจิตสาธารณะ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อ
ขับเคล่ือนงานก่อน (โดยเป็นปัจจัยส่วนตัว) และหลังจากน้ัน ก็มีการบริหารจัดการโดยการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น คา่อาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยยึดหลัก “ใช้ใจ ทีจ่ะท าร่วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน” จนปัจจุบันได้ 
รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก เช่น หน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ  
ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ ศพก. โดย “ทุกคนมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ เพราะ ศพก. 
ให้ประโยชน์แก่สมาชิก” เกดิเป็นกลุ่ม/เครือข่ายเข้มแข็ง  
 

  แต่ละเครือข่าย ท าอะไร/มีหน้าที่อะไรบ้าง 

ศพก.(หลัก) จะด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานหรือผู้แทนจากศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหลัก ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ  
และเหรัญญิก แล้ว จะมีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งท าหน้าทีเ่ฉพาะ โดยจะพิจารณาบุคคลตามความเหมาะสมต่อไป 
โดยก าหนดด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี แล้วจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งการด าเนินคณะกรรมการ  
จะก าหนดเยี่ยมเยียน ติดตามการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย ฯ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค และ
ติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการดเนินงานงานของเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จนะเกิดแผนหรือ 
แนวทางการพัฒนา คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศูนย์ ฯ อีกทั้งยังมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย  ฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขั้น รวมทั้งให้ศูนย์เครือข่าย ฯ ได้มีส่วนร่วม 
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ ฯ  
ที่ด าเนินการได้ด้วยตนเองได้ 

ซึ่งการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ดังนี้ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละพื้นที ่
- ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายว่ามีความเป็นรูปธรรม และประเมินผลการด าเนินงาน 
- ให้ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการกลุ่ม แก่ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ) 

โดยสร้างกติการร่วมกัน ด าเนินการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรรมการ  
- การประสานงานในระดับพื้นที่ 
 

  ที่มาของแผนที่ใช้แก้ปญัหามาจากไหน และหลังจากนี้มีแผนที่จะพัฒนาอะไรต่อ 

   จากการลงติดตาม และรับทราบปัญหาความต้องการของศูนย์เครือข่ายแต่ละศูนย์ คณะกรรมการ 
ศพก. มีบทบาทในการพิจารณากล่ันกรองเลือกศูนย์เครือข่ายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการรับการสนับสนุน
งบประมาณ หรือก าหนดแผน/แนวทางเพื่อแก้ไขปญัหาเร่งด่วน หรือมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆที่สามารถ
ด าเนินการได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณ เช่น กรณีปัญหาราคาสับปะรดตกต่ า ในช่วงเมษายน – 
มิถนุายน 2561 ทาง ศพก. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด โดยเป็นแหน่ลงรวมรวม
และคัดเลือกผลผลิตคุณภาพ จ าหน่ายผลผลิตสับปะรด ประมาณ 10 ตัน ณ ศพก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ในการระบายผลผลิตสับปะรด และได้มแีนวทางการพัฒนา คือ สนับสนุนศูนยเ์ครือข่ายทั้ง 18 ศุนย์ ในการ
สร้างตลาดจ าหน่ายสินค้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากศูนย์เครือข่าย ฯ และเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งการขยาย
พื้นที่ ศพก. เพื่อรองรับการฝีกอบรมและให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ภายใน ศพก. 

 เป้าหมายหลัก คือ เชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนกลุ่มและช่วยส่งเสริมหาแหล่งจ าหน่ายให้สมาชิก 



 ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปี 2562 

 

 

 ปัญหาอุปสรรค มีอะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร 
 ศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น บางแห่งยังไม่ทราบทบาทการเป็นเครือข่ายร่วมกับ ศพก. ท าให้ขาดความเป็น
เครือข่ายร่วมกัน แก้ไขโดย ประสานเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าถึงการเปน็เครือข่ายร่วมกับ ศพก. (หลัก) และเม่ือมี
การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายขึ้น ควรมีการน าเสนอในที่ประชุม หรือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. เพื่อแนะน า
ศูนย์ที่จัดตัง้ขึ้นใหม่ และรับทราบกฎ/กติกา/แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
 

  ปัจจัยความส าเร็จของจุดนี้ 
   การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ศพก.(หลัก) และศูนย์เครือข่ายเข้มเข็ง ปัจจัยความส าเร็จมาจาก 
แรงศรทัธา ต่อประธาน ศพก. ที่ท าให้เกดิแรงผลักดัน ก่อให้เกิดพลังความสามารถในเพื่อขับเคล่ือนงานไปสู่
เป้าหมายและได้รับประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   โดยมุมมองจากเครือข่ายสมาชิกที่มีต่อประธาน ศพก. คอื 

- มีความเสียสละ ทุ่มเท ใจกล้า 
- ตั้งใจท างานอย่างเต็มที ่
- มีความรับผิดชอบ 
- พูดจริง ท าจริง ตรงไปตรงมา 
- ใส่ใจ สนใจสมาชิก ไม่เลือกปฏิบัติ 
- เป็นนักประสาน คือ ช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ ระหว่าง

เกษตรกรกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ความร่วมมือของศูนย์เครือข่าย  ฯ ต่อ ศพก. ในมุมมองของประธาน ศพก. 
 กลุ่มเครือข่าย  ฯ ให้ความร่วมต่อการด าเนินงาน ศพก. ด้วยดีมาตลอด มีการประสาน

เครือข่ายช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีการยอมรับเงื่อนไข/กติกาทีก่ าหนด และทุกกลุ่มเครือข่ายได้รับประโยชน์
ร่วมกัน 

และจากการมีเกษตรกรภายนอกเข้ามาดูงาน ณ ศพก. หรือ ศุนย์เครือข่าย  ฯ ท าให้ศูนย์ ฯ  
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้มีโอกาสไปเรียนรู้ ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ ก็จะท าให้สมาชิกศูนย์เครือข่าย ได้รับความรู้และประโยบชน์มาพัฒนาและปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เช่นกัน 
 

“ศพก.ไม่ทอดทิ้ง เครือข่าย ลงเรือล าเดียวกัน ต้องไปด้วยกัน” 
 

   

ผู้ถอดองค์ความรู้ : นางสาวมยุรีย์ พวงงาม  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
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