
 

ประเด็นการถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

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

1. ประวัติความเปนมา 

1.1 เกษตรกรตนแบบ  

นายสรยุทธ สขุลอม เบอรโทรศัพทติดตอ  081-6586424 

สถานที่ต้ัง ศพก.เครือขาย พิกัด x 0652609  y 1523915 

เลขที่ 20 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง ฉมิพล ีเขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการทาํการเกษตร การเลี้ยงปลานํ้าจืดในบอดิน 

1.2 ศพก.  

 ป 2561 ไดจัดต้ังเปนเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เครือขาย ดานการ

ประมง เปนศูนยเครือขายที่ดําเนินการเช่ือมโยงกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลัก 

เขตตลิ่งชัน โดยเปนแหลงเรียนรูดานการทําประมงนํ้าจืดในบอดิน และการลดตนทุนในการทําประมง โดยมี

เกษตรกรที่สนใจและหนวยงานตางๆ เขามาแลกเปลี่ยนความรูอยูสม่ําเสมอ 

ซึ่งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เครือขาย ดานการประมง คือ การเลี้ยงปลา

นํ้าจืดในบอดิน โดยเปนลักษณะการประกอบอาชีพสวนบุคคล ในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งเริ่มตนเปนเครือขายจาก

การเปนสมาชิกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) และมีเครือขายการทํา

การเกษตรที่ลกัษณะคลายกนัชักชวน เน่ืองจากเห็นวาคุณสรยุทธ สุขลอม เปนผูมีความรูความสามารถ พรอม

ทั้งสถานที่ในการประกอบกิจกรรมการเกษตรมีความพรอม สะดวกในการเดินทางมาเรียนรู สถานที่กวางขวาง

เหมาะแกการศึกษาดูงานของเกษตรกรและผูสนใจ ประกอบกับกิจกรรมการเกษตรของสมาชิกทานอ่ืนมี

ลักษณะเกื้อกลูกันได จึงรวมตัวกันโดยใชกลไกของ ศบกต. เปนหลัก ทาํใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมี

งบประมาณสนับสนุนจากหลายหนวยงาน 

  

2. แรงจูงใจในการนาํนวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใชในการดําเนนิงาน (หรอืประเด็นอ่ืนๆ ที่จะถอด

บทเรียน) 

การดําเนินการเลี้ยงปลาสิ่งที่สําคัญทีสุ่ดคือนํ้า ดังน้ันการบําบัดนํ้ามีความสําคัญมาก เพ่ือเพ่ิม

ออกซิเจนในนํ้า ใหอากาศหายใจกับปลา และตองทําอยูอยางสม่ําเสมอ และดวยเหตุน้ีจึงทําใหการใชไฟใน

ครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น เพราะตองมีการบําบัดนํ้าอยางสม่ําเสมอ ทําใหตนทนุการเลี้ยงปลาเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 

ฉะน้ันจึงไดหาวิธีที่จะลดตนทุนการผลิตโดยใชพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย) มาใชในการบําบัดนํ้า 

โดยไดเช่ือมโยงการดําเนินงานกับศูนยเครือขายที่มีความรูดานพลังงานทดแทนมาชวยสอนและติดต้ังทดลองใช 

ปรากฏวาเห็นผลชัดเจน จึงสนใจที่จะติดต้ังเพ่ิมขึ้น ซึ่งทําใหลดคาไฟในครัวเรือนลงมาไดประมาณ 3,000 บาท

ตอเดือน จึงสามารถนําไปถายทอดตอไดโดยเปนวิทยากรรวมกันกับเครือขายที่ชวยติดต้ังให 

 

 

 



 

  
ภาพกิจกรรม การใชพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย) ในการบําบัดนํ้า 

 

3. วิธีการดําเนินงาน  

การดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เครือขายดานการ

ประมง เปนการเลี้ยงปลาแบบหลากหลาย ในพ้ืนที่ 1 ไร คือ 

 - การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จํานวน 2 กระชัง (ขนาดกระชัง 5x5 เมตร)  

 - เพาะเลี้ยงกบ จํานวน 1 กระชัง (ขนาดกระชัง 2x3 เมตร)  

 - เพาะเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ประกอบดวย ปลานิล ปลาตะเพียน หอยขม ภายในบอ ขนาดของบอ 

คิดเปนเน้ือที่ 1 ไร จํานวน 1 บอ  

 - นํ้าที่ใชเลี้ยงตองมีความสะอาด มีคา pH ระหวาง 7 - 7.5 หมั่นบําบัดนํ้า โดยใชเครื่องตีนํ้าเขาชวย 

เพ่ือปรับสมดุลและเพ่ิมออกซเิจนในนํ้า  

 - ลดตนทุนการผลิตดวยการผสมอาหารเองแทนการใชอาหารสําเร็จรูป โดยนําเอารําขาวและปลาย

ขาวมาผสมคลกุเคลากันและหุงเองโดยใชเศษวัสดุเหลือใชพวกกิ่งไมเปนเช้ือเพลิง สําหรับเปนอาหารปลาซึ่งยัง

ทําใหปลาเน้ือแนน มีนํ้าหนัก และประหยัดตนทุน 

 - การเลี้ยงสัตวนํ้าที่หลากหลายไดแก เลี้ยงปลากะพงในกระชัง เลี้ยงกบในกระชัง เลี้ยงปลากินพืช 

และเลี้ยงหอยขม ในบอขนาด 1 ไร เพ่ือเปนการใชประโยชน พ้ืนที่บอเลี้ยงสัตวนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

สรางหวงโซอาหารแบบเกื้อกูลกัน โดยอาหารที่เหลือจากสัตวนํ้าที่กินเน้ือ (ปลากะพง และกบ) จะเปนอาหาร

ของปลากินพืช และสัตวนํ้าขนาดเล็กเชน กุงฝอย ในบอซึ่งสัตวนํ้าขนาดเล็กสามารถเปนอาหารของปลากะพง

ที่อยูในกระชังไดอีกทางหน่ึง สวนที่ตกตะกอนลงสูพ้ืนบอจะเปนอาหารของหอยขม   

       



 
ภาพกิจกรรม การเลี้ยงปลา กบ หอยขมในบอเพ่ือใหเกิดประโยนสูงสุด 

 

 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

 1) การใฝหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  มาปรับใชในการประกอบการเกษตรของตนเอง 

 2) การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 3) การประเมนิศักยภาพตนเอง ประกอบกิจกรรมการเกษตรตามกําลัง ไมเกินตัว 

 4) เนนผลิตสินคาคุณภาพเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ และเกิดการตลาดแบบปากตอปาก ทําให

กลับมาซื้อซ้ํา โดยไมตองออกไปจําหนายตลาดภายนอก  

 5) การเช่ือมโยงเครือขายของเกษตรกรดวยกันเอง (ศพก.เครือขาย) แลวเลือกเทคโนโลยีที่สนใจมา

ปรับใชในกิจกรรมตนเอง 

 

5. ปญหา อุปสรรค และวิธกีารแกไข 

การเลี้ยงกบจะพบปญหาในชวงแรกคือนกกระยางดํามากินลูกกบ ทําใหสูญเสียคาใชจาย จําเปนตอง

ปดกระชังใหมิดชิด เพ่ือปองกันนกกระยางดํา และตรวจสอบรูรั่วของกระชัง เพ่ือปองกันการหนีออกจาก

กระชังของลูกกบ 

 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต เปนตน) 

 การจําหนายปลากะพงขาว ขนาดขายตัวละประมาณ 1 กิโลกรัม ระยะเวลาการเลี้ยง 5 เดือน/รอบ 

ตนทุนประมาณ 9,000 บาท/รอบ กําไรประมาณ 50,000 บาท/รอบ 

 การจําหนายปลาเบญจพรรณ ขนาดขายตัวละประมาณ 1 กิโลกรัม ระยะเวลาการเลี้ยง 8-9 เดือน/รอบ 

ตนทุนประมาณ 18,000 บาท/รอบ กําไรประมาณ 32,000 บาท/รอบ 

การจําหนายกบ ขนาดขาย 3-4 ตัว/กิโลกรมั ระยะเวลาการเลี้ยง 2 เดือน/รอบ ตนทุนประมาณ 

2,000 บาท/รอบ กําไรประมาณ 3,000 บาท/รอบ 

การจําหนายหอยขม กิโลกรมัละ 30 บาท ถือวาเปนผลพลอยได ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมอ่ืนๆ  



ทุกวันน้ีเกษตรกรตนแบบมีความพรอมทุกดาน ถือวาประสบความสําเร็จในอาชีพที่เลือก รายได

เพียงพอตอรายจาย คุณภาพชีวิตดีเพราะมีบาน รถ และเพ่ือนๆ ที่เปนเครือขายคอยชวยเหลือ ทั้งยังสามารถ

แบงปนองคความรูและประสบการณใหผูสนใจไดอยางเต็มใจ 

                       

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ (ถามี) 

 1) การเปนวิทยากรใหกับเกษตรกร นักศึกษา และผูสนใจ 

 2) การเปนศูนยถายทอดในงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 

 3) การถายทอดองครูผานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) 

    

  

   

 
ภาพกิจกรรม กิจกรรมตางๆ ที่ทางศูนยเครือขายไดถายทอดองคความรู 



 

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


