
1 
 

 

ประเด็นการถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

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

1. ประวัติความเปนมา 

1.1 เกษตรกรตนแบบ  

นางวิมลทิพย  อนุชาญ และนายประวิทย อนุชาญ เดิมทํางานเปนผูจัดการรานอาหารช่ือดังในอําเภอ

หาดใหญมีรายไดสูง แตมีกลับไมเพียงพอกับคาใชจายทําใหเปนหน้ีเปนสิน ป 2543 ทั้งคูจึงเปลี่ยนวิธีคิดหันมา

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ่ึงพาตนเอง ลดคาใชจายในครัวเรือน รวมระยะเวลากวา 20 ป โดยเริ่มหันมา

ปรับปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง จากเดิมเปนพ้ืนที่นารางปารก โดยไดปรับพ้ืนที่เปนสวนยางพารา และ

คอยๆ ปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานและพืชรวมยาง มีการใชพ้ืนที่ทําการเกษตรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ปลูกพืชเสริมรายไดรวมในสวนยางพารา มีการเลี้ยงปศุสัตว อาทิ เปดไข ไกดํา โคลูกผสม ปลูก

หญาเลี้ยงสัตว การเลี้ยงชันโรงเพ่ือผลิตนํ้าผึ้งชันโรงในสวนยางพารา พรอมทั้งมีการอนุรักษดินและนํ้าควบคูไป

ดวย อาทิ การทําธนาคารนํ้าใตดิน การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยชีวภาพ การใชปุยอินทรียรายไดมีทั้งรายวัน 

รายเดือน และรายป มาจากกิจกรรมเสริมภายในศูนย ศพก. อีกทั้ง เกษตรกรเจาของศูนยฯ มีความสามารถใน

การถายทอดองคความรูในกิจกรรมที่ทําไดเปนอยางดี โดยไมหวงแหนความรู สามารถเปนตนแบบใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนที่ใหสามารถเขามาเรียนรู และสามารถนําความรูกลับไปประยุกตใชกับพ้ืนที่ของตนเองได 

แนวโนมในอนาคต ตองการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

1.2 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 คณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอคลองหอยโขง เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีความต้ังใจใน

การทําการเกษตร เปนผูผลิตอาหารปลอดภัย ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมใหมีความมั่นคง และ

ย่ังยืน เปนที่ยอมรับของผูบริโภค การรวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางรวมกันในการแกปญหาดานการเกษตรที่เกิดขึ้น

และสรางสรรคสิ่งใหมที่เกิดจากกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรมใหม ทั้งน้ียังมีความมุงมั่นในการถายทอดความรูสูเกษตรกรรุนใหม และผูสนใจ 

 คณะกรรมการ ศพก. มีการประชุมเช่ือมโยงกับคณะกรรมการแปลงใหญ และเกษตรกรรุนใหม YSF 

เพ่ือใหเกิดเครือขายการดําเนินงานที่มั่นคง ย่ังยืน อีกทั้งยังสามารถดึงเกษตรกรรุนใหมผูมีความรูความสามารถ

ดานการเกษตรมาสืบทอด และพัฒนาการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเกิดการพัฒนาการเกษตรตอไป 

2. ประเด็นการถอดบทเรียน : เกษตรปลอดภัย 

2.1 แรงจูงใจในการนาํนวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใชในการดําเนนิงาน  

การทํากิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ทําใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เปนแหลงผลิต

อาหารที่สําคัญของชุมชน การทําเกษตรปลอดภัยจึงเปนสิ่งสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

“เกษตรปลอดภัย” หมายถึง ระบบการเกษตรที่จะใหผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดภัยจากการ

ปนเปอนของสารเคมีและโลหะที่จะมีผลตอผูบริโภค นอกจากน้ัน ระบบการผลิตน้ันจะตองปลอดภัยกับ
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สิ่งแวดลอม และเกษตรกรผูผลิตดวย การปฏิบัติระดับครัวเรือนเกษตรกรใหไดสินคาเกษตรปลอดภัยจากการ

ปนเปอนของสารเคมีน้ันจะตองอาศัยการปฏิบัติแบบประณีต เอาใจใสเปนพิเศษ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรแบบแบบผสมผสาน อาทิ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนการเลือกใชวิธีจัดการศัตรูพืชต้ังแต 

๒ วิธีขึ้นไป มาใชรวมกันอยางเหมาะสม คุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถชวยปองกันกําจัดศัตรูพืชได เชน การใช

ความหลากหลายของชนิดพืชพันธุที่ปลูกหมุนเวียน การใชปุยคอกฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน ฯลฯ  

การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเปนที่อยูอาศัยและขยายพันธุของศัตรูธรรมชาติ เปนตน 

การนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใชในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรเรียนรูจากประสบการณมี

การลองผิดลองถูก และเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรรายอ่ืน ที่สําคัญเกษตรกรมีการเรียนรู

ดวยตนเองผานทางอินเตอรเนทแลวนํามาประยุกตปรับใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตรของฟารม

สภาพพ้ืนที่ รวมทั้งบริบทของตนเอง อาทิ การเลี้ยงชันโรงเพ่ือผลิตนํ้าผึ้งชันโรงคุณภาพสูงในสวนยางพารา การ

เลี้ยงเปดไข การปลูกพืชรวมยางเสริมรายได การเลี้ยงโคเน้ือ ฯลฯ ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบการผลิต

สินคาเกษตรในแปลงของตนเอง การผลิตสินคาตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP  

2.2 วิธีการดําเนนิงาน  

เกษตรกรใชองคความรูและประสบการณดานการจัดการระบบนิเวศ และการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน การจัดการการผลิตดวยชีววิธี กลวิธี เขตกรรม การใชสารธรรมชาติ ควบคูกับการคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของตนเอง ปลูกพืชหลากหลาย สรางแหลงอาหารตามธรรมชาติใหเกิดระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน  

1. เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีกิจกรรมปลูกพืชรวมยาง เลี้ยงปลานํ้าจืด การเลี้ยงโค

เน้ือ และการเลี้ยงเปดเทศ นอกจากน้ียังมีการเลี้ยงแหนแดง การเลี้ยงชันโรง 

2. การปลูกพืชหลากหลาย สรางแนวกันชน ใหกับกิจกรรมในแปลงปลอดภัยจากสารเคม ี

3. ปลูกพืชหลากหลายสายพันธุ อาทิ พืชหลัก คือ ยางพารา และหมาก พืชเสริม อาทิ พืชผักยืนตน 

ผักเหรียง สมุนไพร ขิง ขา ตะไคร กระชาย ดาหลา  

4.  ผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว ลดตนทุนคาใชจายในครัวเรือน และยังเปนพลังงานสะอาด ชวย

อนุรักษสิ่งแวดลอมอีกทางดวย กากและนํ้าที่ไดจากการทําแกสชีวภาพสามารถนํามาใสตนพืชเปน

ปุยหมักคุณภาพดี 

5. การจัดการวัชพืช ไมใชสารเคมีโดยการตัดแลวกองเปนปุยหมัก และเลือกหญาธรรมชาติใหโคกิน  

6. การปลูกพืชรวมยางทําใหมีพืชที่สามารถใชประโยชนไดมากกวาวัชพืช ทําใหงายตอการกําจัด 

7. การเลี้ยงชันโรง ชันโรงมีแหลงอาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ ไดนํ้าผึ้งชันโรงที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

อีกทั้งชันโรงเปนสัตวที่อยูในระบบนิเวศที่ตองปลอดสารเคมี 

8. การใชปุยหมัก และปุยอินทรียในการปลูกพืช นอกจากจะลดตนทุนคาใชจายแลว ยังเปนการ

อนุรักษดินและระบบนิเวศของแปลงดวย  
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2.3 ภาคีเครือขายทีส่นบัสนนุการทาํงาน 

- หนวยงานภาครัฐ : หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน

กิจกรรมของเกษตรกร ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอคลองหอยโขง สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหอยโขง 

สํานักงานประมงอําเภอหาดใหญรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อําเภอคลองหอยโขง สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 

โครงการชลประทานสงขลา เทศบาลตําบลโคกมวง  

- สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

- เครือขาย ศพก. : เครือขาย ศพก. และภาคีเครือขาย ประกอบดวย ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)/ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.), แปลงใหญ, 

เกษตรกรรุนใหม (YSF) 

: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

- ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพียงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตยางพารา (ศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/

เกษตรผสมผสาน) : ม.6 ต.คลองหอยโขง 

- ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพียง (ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสา) : ม.4 ต.โคกมวง 

- สวนนายพล (ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.5 ต.โคกมวง 

- สวนปลักคลา (ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.3 ต.โคกมวง 

- สวนนายธาน (ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.5 ต.โคกมวง 

- ส.สวนเกษตรปลอดภัย (ศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.4 ต.โคกมวง 

- วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเหด็ STP บานทาหรั่ง (ศูนยเรียนรูดานการแปรรูปผลิตผลดานการเกษตร) : ม.7 ต.ทุงลาน 

- ศูนยการเรียนรูบานยานยาว (ศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.1 ต.ทุงลาน 

: ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)/ศนูยจัดการศัตรพูชืชุมชน (ศจช.)  

- กลุมผลิตปุยอินทรียบานโคกสัก (ศดปช.) : ม.3 ต.โคกมวง 

- ศูนยเรียนรูและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตําบลคลองหลา (ศดปช.) : ม.7 ต.คลองหลา 

- วิสาหกิจชุมชนผักยกแครปลอดสารพิษ (ศูนยเรียนรูพืชผัก/ ศจช.) : ม.2 ต.คลองหอยโขง 

- ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลทุงลาน (ศจช.) : ม.4 ต.ทุงลาน 

- สวนระสา (ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/ศจช.) : ม.6 ต.โคกมวง 

: แปลงใหญ 

- ผึ้งโพรงแปลงใหญตําบลโคกมวง (ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ) : ม.5 ต.โคกมวง  

- แปลงใหญยางพาราสหกรณกองทุนสวนยางบานเการาง จํากัด (ศูนยเรยีนรูดานสหกรณกองทุนสวนยางพารา) : 

ม.6 ต.คลองหอยโขง 

- แปลงใหญยางพาราบานชางแกว (ศูนยเรียนรูดานการผลิตยางพารา) : ม7 ต.คลองหลา 

- แปลงใหญยางพาราบานควนกบ (ศูนยเรียนรูดานการผลิตยางพารา) : ม.7 ต.คลองหอยโขง  
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: เกษตรกรรุนใหม (YSF) 

- สวนเกษตรสุข (ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.2 ต.คลองหอยโขง 

- ศูนยเรียนรูชุมชนเกษตรผสมผสานบานสวนธนพร (ศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน) : ม.7 ต.คลองหลา 

- วิสาหกิจชุมชนผักไฮโดรโปนิกสทุงลาน (ศูนยเรียนรูพืชผัก) : ม.9 ต.ทุงลาน 

- ไรบ๊ิกคาวบอย (ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน) : ม.5 ต.โคกมวง  

- Good day Bromeliad (เทคนิคการปลูกสปัปะรดสีประดับ): ม.5 ต.คลองหอยโขง 

- บานสวนกอหญา (การปลูกพืชในโรงเรือนปด) : ม.4 ต.คลองหอยโขง 

2.4 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม  

มีความสุขที่ย่ังยืน มีความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร และมีความมั่นคงย่ังยืนในอาชีพที่เกิดจากผลผลิต

ในแปลงที่ลงทุนลงแรงทําดวยตนเอง ทั้งน้ี เกษตรกรมีความสุขจากการที่ไดทํางานที่ตนเองรัก ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง ไดอยูกับครอบครัว มีความเปนอิสระสูง ดานคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาหารปลอดภัยไวบริโภคหมุนเวียน

ตลอดทั้งป มีที่มาและขั้นตอนการผลิตที่ตนเองเปนผูควบคุมได มีรายไดที่เกิดจากผลผลิตในแปลง/ฟารมของ

ตนเอง ทั้งการลดรายจาย สรางรายได ซึ่งมีรายไดรายวัน เปนยางพารา พืชผัก หนอไม เห็ด ฯลฯ ที่เก็บไดใน

สวน ไขเปด ปลาจากบอเลี้ยง และในกระชัง รายเดือน เปนจําพวกกลวยนาๆ ชนิด นํ้าผึ้งชันโรง ไกพ้ืนเมือง 

นอกจากน้ี ยังมีมูลสัตวที่ไดจากฟารมใชเปนปุยลดตนทุนการผลิต และผลิตแกสชีวภาพลดคาใชจายใน

ครัวเรือนได และรายป เปนโคพ้ืนเมืองที่เลี้ยงในฟารม 

2.5 เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางย่ังยืน เปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรสําหรับเกษตรก 

ผูสนใจ และเกษตรกรรุนใหม รวมทั้งผูสนใจหาความสนุกสนาน ผจญภัยดานการเกษตร โดยมุงพัฒนาภาคี

เครือขาย ศพก. เช่ือมโยงการทองเที่ยวในโครงการฟารมตัวอยางฯ สรางรายไดใหกับชุมชน เปนแหลงอาหาร

ปลอดภัยใหกับชุมชน  

พัฒนาและยกระดับระบบการผลิตสินคาเกษตรในแปลงของตนเอง ใหไดมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) เพ่ือใหไดสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั่วไป 

2.6 ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

รักในสิ่งที่ทํา และทําในสิ่งที่รัก : ยึดหลักในการประกอบอาชีพเกษตรดวยใจรัก ทําในสิ่งที่ตนเองและ

ครอบครัวรัก และเห็นพองตองกันวาสิ่งที่ทําน้ันดีแลว เหมาะสมแลวก็ลงมือทําดวยกันใหสําเร็จ หากมีปญหา

หรือ อุปสรรคก็รวมกันหาทางแกไขปญหาไปดวยกัน และอยาคิดวาปญหาคืออุปสรรค ถาคิดวาปญหาคือ 

อุปสรรคงานก็จะไมสําเร็จ 

มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และในการ

ดําเนินชีวิต และทํากิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลาย ประยุกตใชกับโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหมในการบริหารพ้ืนที่ทําการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 ใชองคความรูและประสบการณดานการจัดการระบบนิเวศ และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

การจัดการการผลิตดวยชีววิธี กลวิธี เขตกรรม การใชสารธรรมชาติ ควบคูกับการคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเอง 

2.7 สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไดรับมิตรภาพจากผูคนหลากหลาย 

และยังสรางวิทยาทานใหกับสังคมเกษตรกรรมจากการใหความรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร 

นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจที่เขามาศึกษาดูงาน ใหสามารถนําความรูไปใชประโยชน แกตนเองและสังคม

ตอไปได 

2.8 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข  

-ไมมี- กรณี พบปญหาหรือ อุปสรรคก็รวมกันหาทางแกไขปญหาไปดวยกัน และอยาคิดวาปญหาคือ

อุปสรรค ถาคิดวาปญหาคือ อุปสรรคงานก็จะไมสําเร็จ 

 2.9 การขยายผลสูพืน้ที่ใกลเคียง 

การขยายผลการทํากิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรปลอดภัย เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ระหวางเกษตรกร ขยายผลการดําเนินงานไปยังเครือขาย ศพก. และพ้ืนที่ใกลเคียง อาทิ การเลี้ยงชันโรง การ

ปลูกพืชรวมยาง การเลี้ยงแหนแดง การเลี้ยงปลากินพืช การขยายพันธุพืช การผลิตปุยหมัก เปนตน 
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ฐานเรียนรู/กิจกรรมภายในศนูย ศพก. 
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ฐานเรียนรู/กิจกรรมภายในศนูย ศพก. 
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ฐานเรียนรู/กิจกรรมภายในศนูย ศพก. 
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******************************* 

ฐานเรียนรู/กิจกรรมภายในศนูย ศพก. 


