
ประเด็นการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

***************************** 
1. ประวัติความเป็นมา 

1.1 เกษตรกรต้นแบบ  
       นายส าเภา สายสวัสด์ิ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 82/3 หมู่ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี โทรศัพท์ 092-8197239  

 มีพื้นท่ีท าการเกษตรท้ังหมด ลักษณะพื้นท่ี เป็นท่ีดอน โดยแบ่งพื้นท่ีการเกษตร ดังนี้ 
 พื้นท่ีสวนมะม่วง      จ านวน 0-2-0 ไร่ 
 พื้นท่ีเล้ียงเป็ด ไก่ และฟาร์มเล้ียงไส้เดือน   จ านวน 0-1-93 ไร่ 

โจทย์ในการท าการเกษตรของลุงส าเภา สายสวัสด์ิ “ลดต้นทุน อยู่แบบพอเพียง” 

จากอาชีพค้าขาย สู่อาชีพเกษตรกร ท่ีต้ังใจจะท าการเกษตรแบบพอเพียง และน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าเกษตร โดยลดการใช้สารเคมี เริ่มจากการปรับโครงสร้างดิน ด้วยการใส่
ปุ๋ยหมักท าเอง ปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตท่ีใช้ปุ๋ยได้ถึง ร้อยละ 70 อีกท้ังยังท าให้โครงสร้าง
ดินดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามเกษตรกรในพื้นท่ีข้างเคียงใช้เคมีมากขึ้น จึงหันมาเปล่ียนแปลงรูปแบบท าการเกษตร
แบบอินทรีย์+เคมี โดยจะเริ่มการใช้สารอินทรีย์ จากการท าน้ าหมักก าจัดแมลงใช้เอง ผลิตจากบุหรี่ เพื่อก าจัด
หนอน และแมลง  

1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร หรือเรียกโดยท่ัวไปว่า ศพก. เพื่อเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ 
ซึ่งในส่วนของอ าเภอเมืองจันทบุรี มีการก าหนดให้ทุกต าบล มีศูนย์เครือข่าย ท่ีเป็นจุดเรียนรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง และได้คัดเลือกนายส าเภา สายสวัสด์ิ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรท่ัวไปและเกษตรกรในพื้นท่ี เช่น การห่อผลมะม่วง
เพิ่มเพิ่มคุณภาพผลผลิต การก าจัดแมลงวันผลไม้ การตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน รวมท้ังการผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์ม่าเพื่อป้องโรคในมะม่วง และจะมีการประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อจะได้ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน และเป็นโอกาสในการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจโดยจะท าให้เกิดการท างานเป็นทีม เป็นโอกาสในการติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2. แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภยั 
 นายส าเภา สายสวัสด์ิ เล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ ต้องการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนและ
ครอบครัว จึงมีความคิดท่ีจะท าการเกษตรโดยเน้นการท าการเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และไม่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช และมีแนวคิดว่า ถ้าพึ่งพาปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก โดยการซื้ออย่างเดียว จะท าให้ต้นทุนการผลิตสูง อีกท้ังยังท าลายท้ังสภาพแวดล้อม และสุขภาพ การ
ผลิตผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย สามารถสร้างได้ โดยใช้ความใส่ใจและความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของ
เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากมาย ท่ีเกษตรกรสามารถน าข้อมูลมาปรับใช้กับ
การเกษตรได้ แต่ด้วยเหตุผลหลัก คือ เรื่องราคา จะเป็นแรงจูงใจหลักของเกษตรกร เพราะท าเกษตรปลอดภัย
หรือไม่ปลอดภัย ก็ขายได้ในราคาท่ีเท่ากัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ราคา คือ ปัจจัยส าคัญท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กับ
เกษตรกรเป็นอย่างดี 
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3. วิธีการด าเนินงาน (กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรต้นแบบ) 
       1. มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดย ใช้ปุ๋ยหมักท่ีท าเอง ปุ๋ยมูลไส้เดือนและลดต้นทุนการผลิต 
       2. มีการศึกษาระบบนิเวศภายในแปลง เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช 
       3. การผลิตสารป้องกันก าจัดก าจัดศัตรูพืช จากพืชสมุนไพรร่วมกับสารเคมี แบบวิธีผสมผสาน IPM 
       4. สมัครเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม GAP/เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand  
       5. มีการจดบันทึก และการจัดท าฐานข้อมูล การผลิตภายในแปลง 
       6. การรวมกลุ่มในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่  

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 เกษตรกรต้นแบบ มีแนวคิดการท าเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งเน้นท่ีการปรับปรุงบ ารุงดิน ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ และการใช้สารชีวภัณฑ์ท่ีผลิตจากสมุนไพร เพื่อป้องกันก าจัด และลดการเข้าท าลายของศัตรูพืช ท าให้
มีการใช้สารเคมีลดลง อีกท้ังการท าการเกษตรโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การท าเกษตรแบบอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง ลดการใช้ปัจจัยภายนอกให้มาก
ท่ีสุด 

5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) 
 ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดในการท าเกษตรปลอดภัย คือ ปัจจัยด้านราคา เพราะราคาจะเป็นแรงจูงใจให้
เกษตรกรหันมาท าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น เน้นการส่งเสริมด้านการตลาด ในเรื่องของการบริโภคสินค้าเกษตร
ปลอดภัย จะท าให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการท าเกษตรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัย
การผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน เครื่องจักกลการเกษตร 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม (ต่อตัวเกษตรกร รายได้ หรือคุณภาพชีวิต เป็นต้น) 
 6.1 เกษตรกรมีรายจ่ายจากภาคการเกษตรท่ีลดลง  
           6.2 เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีขึ้น เนื่องจากมีการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม 
           6.3 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต สู่ผู้บริโภคโดยตรง  
           6.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรรายอืน่ ๆ ในพื้นท่ี 

7. การขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆ (ถ้ามี) 
 เกษตรกรต้นแบบ มีการขยายผลสู่ชุมชน และสมาชิกในชุมชน โดยเป็นจุดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง
เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนการท าการเกษตรโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงไส้เดือน การผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์มา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี     
       (การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพและการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้) 
สินค้าหลัก : มะม่วง 
พื้นที่เป้าหมาย : 568 ไร่  
เกษตรกรเป้าหมาย : 105 ราย 
สถานที่ต้ัง : บ้านเลขท่ี 82/3 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
พิกัด : Latitude 12.5411579  Longitude 102.091673   X 0183924 Y 1388138  Zone 48  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเกษตรกร
ต้นแบบ : นาย
ส าเภา สาย สวัสด์ิ   
         ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี 82/3 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบัว   

       อ าเภอเมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี      
เบอร์โทรศัพท ์: 092-8197239 
สถานการณ์ของพื้นที่ : ต าบลหนองบัว เป็นต าบลท่ีมีประชากรในพื้นท่ี 
ประกอบอาชีพหลากหลาย อาชีพด้ังเดิมคือพ่อค้าพลอย แต่ในปัจจุบันมี 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช ประมง ซึ่งมีพื้นท่ีท าการเกษตร 5,219 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 
583 ครัวเรือน บ้านเสม็ดงามหมู่ 10 และ หมู่ 11 เป็นหมู่บ้านหนึ่งท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกมะม่วง
อกร่องเป็นหลัก กรมพัฒนาท่ีดินจัดชุดดิน เป็นชุดดินท่ี 9 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดิน
เป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง หรือสีแดงปะปนและพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ของสารจาโรไซต์ อยู่ในระดับต้ืน
กว่า 50 ซม. ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว มีเศษพืชท่ีก าลังเน่าเป่ือยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณท่ีราบลุ่มตาม
ชายฝ่ังทะเล อาจมีน้ าทะเลหรือน้ ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราวเป็นดินท่ีมีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า แต่เป็นจุดแข็งท าให้ผลผลิตมะม่วงอกร่องมีรสชาติหวาน เป็นเอกลักษณ์ของท่ีมาว่า
หากจะทานมะม่วงอกร่อง ต้องมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงาม  ทางส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี ได้จัดท า
เวทีบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา พื้นท่ี คน สินค้า เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร จึงก าหนดคัดเลือกสถานท่ีด าเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาม
ความเหมาะสมของพื้นท่ี  
แนวทางการพัฒนา : 1. การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
        2. การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 



        3. เพิ่มผลผลิตมะม่วงอกร่อง 
        4. รวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงอกร่อง 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพ และการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 
หลักสูตรเรียนรู้  : 1. การผลิตมะม่วงอกร่องคุณภาพ 
      2. การป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ 
ฐานการเรียนรู้ : ฐานเรียนรู้ ท่ี 1 การห่อผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
                                           

   
 
 
 
 
 

 
 

 
ฐานเรียนรู้ ที่ 2 การก าจัดแมลงวันผลไม้ 

                                                                                      
 

 
 
 
 

 
ฐานเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว 
 
 
 

 
                 

 
 
 
 
ฐานเรียนรู้ที่ 4 การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 

 
 
 
 
 
 
 



แปลงเรียนรู้ 
 

 
เครือข่าย   ส านักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดจันทบุรี , ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจันทบุรี ,  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ , ส านักงานประมงอ าเภอ , ศูนย์ส่งเสริม                  
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี, ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางเพ็ญทิวา คุณวัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 


