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ประเด็นการถอดบทเรียน 

ศูนยเรยีนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ( ศพก.) ป 2564 

หมู 6 บานบางนุย ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี ่

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

ประวัติความเปนมา 

เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมณฑา คงกะพันธ 

 ที่อยู บานเลขที่ 10/2 หมู 6 บานบางนุย ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ตําแหนงปจจุบัน 

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก. ศูนยหลัก) ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม 

จังหวัดกระบ่ี และไดรับตําแหนงเปนรองประธานคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ประจําป 2564 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 

สถานทีต้ั่ง : หมูที่ 6 ตําบลสนิปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี พิกัด : X 534506  Y 916156 
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- การประกอบอาชีพ  

 นายมณฑา คงกะพันธ เริ่มตนชีวิตการเปนผูนําดวยการเปนผูใหญบานต้ังแตป  ๒๕๕๓ ดํารง

ตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๓ และเติบโตในครอบครัวเกษตรกรรม พ้ืนฐานครอบครัวทํา

อาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว  และปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน  ที่อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ไดเรียนรู

การดูแลและการจัดการสวนปาลมนํ้ามัน สวนยางพารา ต้ังแตวัยเยาว และไดประสบปญหาราคาผลผลิตสินคา

เกษตรตกตํ่า รวมทั้งผลผลิตปาลมนํ้ามันนอย เน่ืองจากปาลมระยะชิดเกิดการบังแสงแดด การสังเคราะหแสง

ลดลง ผลผลิตลดลง จึงไดทําลายปาลมนํ้ามันออกบางสวน ลักษณะแถวเวนแถว โดยใชพ้ืนที่วางระหวางแถว

ปลูกพืชผสมผสาน เชน ไผ กลวย และจัดแบงพ้ืนที่วางในการปลูกหญาเพ่ือตัดเลี้ยงโคขุน เพ่ือเปนการเพ่ิม

รายไดอีกทางหน่ึง สวนสวนปาลมนํ้ามันการสังเคราะหแสงดีขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีนายมณฑา คงกะ

พันธ เปนบุคคลตัวอยางในการอนุรักษดินและนํ้า โดยใชปุยอินทรียที่มาจากการเลี้ยงปศุสัตว เชน โค ไกไข 

แพะ หมู และการผลิตปุยหมัก ใชในแปลงเกษตรเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหโครงสรางดินดีพืชแข็งแรง ลด

ตนทุนในการใชปุยเคมี 

ผลการทํางานของ นายมณฑา คงกะพันธ ทั้งดานการปกครองและการพัฒนา สงผลดีตอประชากร

ของบานบางนุยและชุมชนขางเคียงเปนอยางมาก ทําใหนายมณฑา คงกะพันธ  ไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง 

ๆมากมาย ขณะเดียวกัน นายมณฑา คงกะพันธ ซึ่งเช่ือมั่นและศรัทธาตอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวง รัชกาลที่ 9  ไดนอมนําแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตปฏิบัติในครอบครัว ดวยการ

นําหลักการพอประมาณ มาปฏิบัติในพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร ดวยการทําการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลา กบ ไกไข 

หมู โค แพะ และปลูกผักสวนครัวไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งการทําขาวไรไวบริโภค กระบวนการในพ้ืนที่ 4 ไร งาน 

ของ นายมณฑา คงกะพันธ จึงเปนกระบวนการที่มีทั้ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน 

ไปในตัว ทําใหครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในพ้ืนที่เกษตรของครัวเรือน 

แนวคิดในการทํางานของนายมณฑา คงกะพันธ ในการนอมนําแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตปฏิบัติในครอบครัว ดวยการนําหลักการความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ไปในตัว ไฝหา

ความรู มีคุณธรรม ทําใหการดํารงชีวิตมีความสุข มีอาหารปลอดภัยบริโภค ชุมชนและสังคมมีความสุข 

 

- ลักษณะการทําการเกษตรของเกษตรกรตนแบบ 

 ลักษณะการทําการเกษตร เปนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา กบ 

ไกไข หมู โค แพะ รวมทั้งการทําขาวไรไวบริโภคในครัวเรือนควบคูไปกับการทําสวนปาลนํ้ามัน สวนพืชอาหาร

ที่ปลูกไวในสวนที่เหลือก็นําไปจําหนายเพ่ือเปนรายไดเสริม ทั้งน้ียังมีการเลี้ยงโค แพะ ไกไข ซึ่งไดรับมาตรฐาน

ฟารมเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงถือไดวาลวนเปนเกษตรที่ปลอดภัยในทุกกิจกรรม   
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 การทําเกษตรปลอดภัยจากการที่ไดกลาวมาเบ้ืองตนน้ัน มีวิธีการดําเนินงาน คือ พืชอาหารทุกอยาง

ตองไดรับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งขั้นตอน กระบวนการของเกษตรกรตนแบบน้ันคือ มาตรฐานระบบการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) น่ันเอง 

 

 การผลิตพืชภายใตมาตรฐานระบบการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี (GAP )เปนแนวทางในการทํา

การเกษตร เ พ่ือให ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและ

ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด โดยขบวนการผลิต

จะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค ปราศจาก

การปนเปอนของสารเคมีไมทําให เ กิดมลพิษตอ

สิ่งแวดลอมมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

ไดผลผลิตสูงคุมคาแกการลงทุน กอใหเกิดความย่ังยืน

ทางการเกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งน้ี

การผลิตพืชภายใตมาตรฐานระบบ GAP เกษตรกรยังคงสามารถใชปุยเคมีและสารเคมีการเกษตรไดแตตองเปน

ปุยเคมีและสารเคมีการเกษตรที่ถูกตองตามกฎหมาย 

และใชในอัตราสวนและใชตามขั้นตอนที่ระบุไวที่ฉลาก

บรรจุโดยมีขอกําหนด 8 ขอ ไดแก 1) แหลงนํ้า 2) 

พ้ืนที่ปลูก 3) วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การ

จัดการผลผลิตกอนการเก็บเก่ียว 5) การเก็บเก่ียวและ

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 6) การพักผลผลิต การขน

ยายในแปลงปลูก และการเก็บรักษา7) สุขลักษณะสวน

บุคคล และ 8) การบันทึกขอมูลการผลิตและการทวน

สอบ ปจจุบันตนมีการผลิตพืชและไดรับมาตรฐาน
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ระบบ GAP จํานวน 2 ชนิดพืช ไดแก มังคุด นอกจากน้ียังไดรับมาตรฐานฟารมและตนยังมีแผนพัฒนาระบบ

การผลิตพืชชนิดอ่ืนๆที่ยังไมไดมาตรฐานสูผลผลิตที่ไดมาตรฐานในอนาคตอีกดวย 

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

- ที่มาของกลุม การรวมกลุมของคณะกรรมการ ศพก. 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขาพนม (ศพก.อําเภอเขา

พนม) เดิมเปนจุดเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตอมาไดมีนโยบายใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก) ขึ้น เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนสําหรับแกไข

จากปญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตรของชุมชนได และเปนเครื่องมือใน

การสงเสริมการเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวมอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในลักษณะ

ของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรที่มาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ที่มีการใชปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งยังเปนจุดที่ใหบริการ

ดานการเกษตรและขอมูลขาวสารที่ทันสมัยจากทุกหนวยงานที่จะเขามาสนับสนุนตามความตองการของ

เกษตรกร อีกทั้งยังใชเปนจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกร

ดวยกันเอง 

การดําเนินงานและการบริหารจัดการของศูนยเรียนรู ฯ มีการจัดทําแผนกิจกรรมการดําเนินงาน

เพ่ือใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอเขาพนม ใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพภายในหวงเวลาที่กําหนด ประกอบดวยประเด็น การประชุม

วิเคราะหศักยภาพ ศพก.และเครือขาย การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนยเครือขาย การสนับสนุนการ

ใหบริการของ ศพก.และเครือขาย การพัฒนาเกษตรกรผูนํา แผนการอบรมเกษตรกรและหลักสูตรการเรียนรู 

การติดตามผลการดําเนินงานและการรายงานผล การพัฒนาปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู แปลงเรียนรู หลักสูตร

เรียนรู ของ ศพก.และ ศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการถายทอดความรู โดยมีองคความรูของฐานการ

เรียนรูน้ัน ๆ ประจําไวที่ฐานการเรียนรู 

- ลักษณะการทําการเกษตรของสมาชิกกลุมโดยรวม 

 ลักษณะการทําการเกษตรของสมาชิกในกลุมโดยรวม คือ สมาชิกนําไปปฏิบัติและตอยอดของตนเอง

ไดเปนอยางดี สวนมากจะนําองคความรูจากประธานศูนยไปตอยอด ดังน้ี 

1. นางระเบียบรัตน มณีมัย ซึ่งเปนคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร ไดนําองคความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสานไปตอยอด 

2. นายวิมล ใหมเพ็ง เปนเกษตรกรที่เช่ียวชาญในเรื่อง พืชผัก เกษตรผสมผสาน ซึ่งเปนพืชอาหารที่

ปลอดภัย 
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3. นางสาวอมรรัตน นวลสิริ ซึ่งเปนเกษตรกรรุนใหม ไดนําองคความรูในเรื่องเกษตรผสมผสาน ไป

ปรับใชและแนะนําแกผูที่สนใจในชุมชน 

4. นายจําเริญ เขียวขาว เปนเกษตรกรตนแบบของตําบลโคกหาร ดานกสิกรรมธรรมธรรมชาติ ไดนํา

หลักวิถีพอเพียงไปประยุกตใช 

5. นางวรรณา หมวดชนะ เปนเกษตรกรตนแบบของตําบลสินปุน ซึ่งมีองคความรูในเรื่องปศุสัตว  

6. นายสุธรรม ขันพระแสง เปนเกษตรกรผูนําตําบลเขาดิน มีองคความรูในเรื่องการจัดการดินปุย 

การวิเคราะหดิน 

7. นายมนตรี รักดี เปนเกษตรกรตนแบบ หมูที่ 10 ตําบลเขาพนม ซึ่งมีองคความรูในดานการจัดการ

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

จะเห็นไดวาศูนยแหงน้ีเปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูตางๆ ไปสู

เครือขาย คนในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง ทั้งน้ีเกษตรกรและผูที่สนใจยังไดรับการใหบริการทาง

การเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนที่ โดยเฉพาะขอมูลการผลิตพืชปลอดภัย ไดมาตรฐาน 

และการเกษตรแบบผสมผสานที่ตนสามารถถายทอดใหได ปจจุบันศูนยแหงน้ีเปนแหลงเรียนรูของคน

ในชุมชน เกษตรกรและผูที่สนใจเขามาเรียนรู ศึกษาดูงานภายในศูนยอยูเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเขาพนม มีคณะทํางานภายในศูนย

ประกอบดวยทีมวิทยากรของศูนย และสมาชิกศูนย รวมถึงมีคณะกรรมการศูนยเรียนรู ฯ ระดับอําเภอ ซึ่ง
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ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน ศบกต. เกษตรกรผูนําและเรียนรูเครือขาย ซึ่งมีอยูกระจายในทุกตําบลของ

อําเภอเขาพนม รายละเอียดดังน้ี 

- การบริหารจัดการภายใน ศพก. 

มีการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

อําเภอเขาพนม เพ่ือบริหารจัดการกลุม ดังน้ี 

คณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับอําเภอเขาพนม 

1 นายมณฑา คงกะพันธ  เกษตรกรตนแบบ   ประธานกรรมการ 

2 นางดวงใจ หนูช่ืน   เกษตรกรผูนําตําบลเขาพนม  กรรมการ 

3 นายดําเนิน พงคทองเมือง  เกษตรกรผูนําตําบลโคกหาร  กรรมการ 

4 นายสุพรชัย สุวรรณ  เกษตรกรผูนําตําบลสินปุน   กรรมการ 

5 นายยุทหัต ชูประพันธ          เกษตรกรผูนําตําบลหนาเขา  กรรมการ 

6 นายบุญธรรม บัวจันทร  เกษตรกรผูนําตําบลพรุเตียว  กรรมการ 

7 นางกาญจนา ชวยบํารุง  เกษตรกรผูนําตําบลเขาดิน  กรรมการ 

8 นางเบ็ญจารตัน กายทอง  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานแปรรูปสินคาเกษตร 

9 นางสาวอมรรัตน นวนสิร ิ  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานเกษตรผสมผสาน 

10 นางระเบียบรัตน มณีมัย  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานเศรษฐกิจพอเพียง ขาวไร 

11 นายสวิส พรหมชัยศร ี  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานเกษตรผสมผสาน 

12 นายวิมล ใหมเพ็ง  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานเกษตรผสมผสาน ผักตัดยอด 

13 นายสุธรรม ขันพระแสง  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานการจัดการดินปุยชุมชน 

ดานการเลี้ยงผึ้งโพรง  

14 นายจําเรญิ เขียวขาว  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     กสิกรรมธรรมชาติ  

15 นายมนตร ีรักดี    เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

16 นายวัชระ แกวเกา  เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขาย  กรรมการ 

     ดานเกษตรผสมผสานการบรหิารจัดการกลุม 
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17 นายนิกร เพชรกุล  ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร  กรรมการ 

      และสหกรณ 

18 นายสมพร แตงแกว  ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร  กรรมการ 

     และสหกรณ 

19 นายเชาวลิต วุฒิพงค  ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร  กรรมการ 

     และสหกรณ 

20 นายบุญรักษ จิตรักษา  ผูแทน ศบกต.ตําบลสินปุน  กรรมการ

  

       21 นายอนุชาติ เดชสถิตย   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  ผูประสานงาน 

      สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม 

 
 

1. แรงจูงใจในการดําเนินการทําเกษตรปลอดภัย 

1. นายมณฑา คงกะพันธ ศรัทธาตอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไดนอม

นําแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตปฏิบัติในครอบครัว ดวยการนําหลักการพอประมาณมา

ปฏิบัติในพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร ดวยการทําการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลา กบ ไกไข หมู โค แพะ และปลูกผัก

สวนครัวไปพรอม ๆ กัน รวมถึงทําขาวไรไวบริโภคในครัวเรือน 

2. การตระหนักถึงภัยตอสารเคมี กระบวนการในพ้ืนที่ 4 ไร ของ นายมณฑา คงกะพันธ  จึงเปน

กระบวนการที่มีทั้งความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันไปในตัว ทําใหครอบครัวของนาย

มณฑา คงกะพันธ มีรายไดอยางเพียงพอ และมีอาหารปลอดภัยบริโภค 

3. เปนการเอ้ือประโยชนและฟนฟูสิ่งแวดลอม เมื่อทําสินคาเกษตรปลอดภัยแนนอนอยูแลววาเรื่อง

สิ่งแวดลอมก็จะมีสวนดีขึ้นเชนกัน น่ันคือ หากใชสารเคมีในปริมาณที่มากจนเกินไปก็จะทําใหสารเคมีน้ัน

ตกคางอยูในสภาพแวดลอมอยูในธรรมชาติ แตถาหากใชในปริมาณที่พอดีหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสารเคมีก็

จะไมตกคางในธรรมชาติและยังทําใหธรรมชาติฟนฟูขึ้นอีกดวย 

 

2. วิธีการดําเนินงาน  

- ศึกษาเรียนรูจากแหลงความรู เชน ดูงาน อบรมเรียนรู แลวนํามาปฏิบัติจริงในแปลงเกษตร 

- เลี้ยงปศุสัตว เชน โค แพะ หมู ไกไข ไกพ้ืนเมือง นอกจากสรางรายไดเพ่ิมแลว ใชมูลมาปลูกพืชและ

ปรับปรุงบํารุงดิน 

- สรางแปลงเพาะเมล็ดและขยายพันธุพืช เพ่ือลดตนทุนในการซื้อพันธุพืชและแจกจายเกษตรกรที่มา

เรียนรู 

- ใชประโยชนจากพ้ืนที่วางในสวนปาลมนํ้ามันปลูกพืชเสริมรายได 

- ทําการเกษตรโดยลดการใชสารเคมี มีการใชปุยอินทรีย นํ้าหมัก และสารชีวภัณฑในการทําการเกษตร 
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- ถายทอดความรู โดยมีแปลงเรียนรู แปลงผลิตสินคาเกษตร ที่สามารถใชประโยชนในการสาธิต

วิธีดําเนินการ และผลสําเร็จใหแกเกษตรกรในชุมชนไดเรียนรู 

- ถายทอดองคความรูในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมและ

สามารถถายทอดใหแกผูสนใจไดเปนอยางดียิ่ง  

 

3. ภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

 มีการประสานการดําเนินงานและบูรณาการความรวมมือของภาครัฐ เอกชน และคนในชุมชน ในการ

ขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนใหเปนรูปธรรม  การเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือนําไปสูการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนใหดีขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีทําใหสามารถเช่ือมโยงเครือขายในชุมชนใหมีการ

เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืนโดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสู

ระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด  

- หนวยงานภาครัฐ : ทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- หนวยงานภาคเอกชน : บริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร วิทยากรใหความรูจากภาคเอกชน 

- สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาลัยและเทคโนโลยีการเกษตรกระบ่ี 

- เครือขาย ศพก. YSF แปลงใหญ : เครือขาย Young Smart Farmer ทุกอําเภอ 

 

4. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม  

1. ตอตัวเกษตรกร คือ ไดความสบายใจ คือไดทําในสิ่งที่ตัวเองรัก มีความสุขทางใจที่ไดเปนแบบอยาง

ในชุมชน ทําใหคนในชุมชนที่สนใจสามารถนําไปตอยอดและพัฒนาตอได 

2. ความปลอดภัยตอตนเอง คุณภาพชีวิตในเรื่องสุขภาพดีขึ้น เพราะมีอาหารที่ปลอดภัยไวบริโภคใน

ครัวเรือนและชุมชน 

3. มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น 

4. มีรายไดจาการทํากิจกรรมทางการเกษตรที่มีหลากหลายกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น สามารถเปนรายได

เสริมได ซึ่งชวยลดความเสี่ยงจาการมีรายไดทางเดียวจากปาลมนํ้ามัน สงผลใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

5. มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกร และสามารถปลูกฝงใหคนรุน

หลังรักในอาชีพการทําการเกษตรไดอยางภาคภูมิ  

 

] 

 

 

 

5. เปาหมายในการพัฒนาลําดับถัดไป 
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- นายมณฑา คงกะพันธ  มีแนวคิดจะพัฒนาตอยอดไปเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยรวมบูรณา

การกับเครือขายตางๆในชุมชน เชน เครือขาย ศพก. เครือขาย Young Smart Farmer และเกษตรกรในกลุม

แปลงใหญ และเครือขายอ่ืนๆ ซึ่งเปนแนวคิดที่ตองการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความเหมาะสมเพ่ือสราง

ความย่ังยืนใหกับภาคเกษตรกรรม โดยเปนการเช่ือมดนงภาคการเกษตรและวิถีชุมชนเขากับการทองเที่ยว 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาและความสามารถในการแขงขัน กอใหเกิดการอนุรักษและสงเสริมการพัฒนาการเกษตรอยาง

ย่ังยืน สงเสริมใหเกษตรกรมทีางเลือก มีรายไดเพ่ิมขึ้น เกิดความรักความภาคภูมิใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

อาชีพของตนเอง อันจะสงผลตอการสืบทอดและอนุรักษอาชีพเกษตรกรรมในระยะยาว 

 

 

6. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. นายมณฑา คงกะพันธ  ต้ังทัศนะไววา " ความสําเร็จของการทํางาน ขึ้นอยูกับผูนําเปนหลัก  ผูเปน

ผูนําจะตองมีความเช่ือมั่นในตัวเองวาสามารถทํางานใหสาํเร็จได  และตองเช่ือมั่นตอเพ่ือนรวมงานรวมทั้งคน

ในชุมชนวาพวกเขามีความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จได  เหนืออ่ืนใดเราจะตองมีความเช่ือมั่นและศรัทธาตอ

งานที่ทําวาสามารถอํานวยประโยชนใหแกสวนรวมได  ขณะเดียวกันผูนําจะตองมีความรูในงานที่ทําอยางถอง

แท  รวมทั้งตองมีคุณธรรมเปนเครื่องกํากับดวย " 

2. มีคณะทํางาน คณะกรรมการ ศพก. เกษตรกร มาเย่ียมเยียนทําใหมีกําลังใจและสรางกําลังใจใน

การทําอาชีพการเกษตร 

3. ความรวมมือของ สมาชิก คณะทํางานศูนย และคณะวิทยากรของศูนยในการดําเนินกิจกรรมและ

ถายทอดความรู และขับเคลื่อนงานของศูนยใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอ 

4. โอกาศที่ไดรับตอเน่ือง จากหนวยงานราชการทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอ่ืนๆ 

รวมถึงภาคเอกชน ทําใหมีแรงขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา 

5. ครอบครัวรวมขับเคลื่อน สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยและใหกําลังใจมาโดยตลอด 

6. กิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้นทําใหมีการเกื้อกูลกันเกิดขึ้น ลดตนทุนลง และสรางรายได

เพ่ิมขึ้น  

 

7. สิ่งดีๆที่คาดไมถึง  

1. การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ

งายขึ้น สะดวกขึ้น ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. สรางรายไดใหกับคนในชุมชน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  

3. จุดประกายใหผูที่สนใจไปพัฒนาตอยอดและสามารถสรางรายไดในการเลี้ยงชีพได 
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8. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข  

          8.1 ปญหา อุปสรรค 

 1. ประธานศูนยเรียนรูดํารงตําแหนงหลายตําแหนง จึงมีภารกิจมาก สงผลใหไมมีเวลาในการ

ปฏิบัติภารกิจสวนตัวและดานอาชีพ และอาจยังขาดองคความรูเชิงลึก 

 2. การจัดสรรและการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร 

 3. การทําการเกษตรที่ปลอดภัยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่คอนขางยาก 

8.2 วิธีแกไขปญหา 

 1. สงเสริมใหพัฒนาเกษตรกรรุนใหมมารวมกิจกรรมและใหขอมูลองคความรูเชิงลึก 

 2. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดสรรพ้ืนที่และการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที ่

 3. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรปลอดภัย 

 

9. การขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียง 

1. เกิดการบูรณาการเปนเครือขายที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

2. สามารถเปนวิทยากรใหกับชุมชนและผูมาศึกษาดูงาน 

3. เปนสถานที่ถายทอดความรูและแหลงเรียนรูในชุมชน (ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร) ใหกับคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง ในการทําเกษตรแบบผสมผสานและการทําเกษตรปลอดภัย  

4. มีเกษตรกรในชุมชนที่สนใจในการทําการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง

เปนวิถีพอเพียงเหมาะสําหรับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

 

******************************* 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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