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คํานํา 
 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคา

เกษตรที่สําคัญของคนในชุมชน โดยมีเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จจากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เปน

ผูบริหารจัดการศูนยฯ นอกจากน้ียังมี ศพก. เครือขายที่มีกิจกรรมเดนในดานตางๆ ที่มีองคความรูสามารถ

เปนแบบอยางที่ดีและถายทอดใหกับเกษตรกรทั้งในชุมชนและนอกชุมชนใหเขามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันศูนยเรียนรูการปลูกสมโอขาวแตงกวา (สวนพวงฉัตร) เปนเครือขายหน่ึงของศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เปนศูนยเรียนรูที่มีองคความรู

ในดานการปลูกสมโอขาวแตงกวาใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

จนสามารถตอยอดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรได  

 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท ไดดําเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ เพ่ือนํา

บทเรียนที่ไดจากการสกัดความรูการตอยอดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ไปเผยแพรใหเกษตรกร และ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานสงเสริมและตอไป 

 

        สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท 

          มิถุนายน 2564 
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การถอดบทเรยีนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

“ชื่อเรื่องการตอยอดทองเทีย่วเชิงเกษตร” 
***************************** 

1. ประวัติความเปนมา 

1.1 เกษตรกรตนแบบ  

  นายเสรี กล่ํานอย เจาของสวนพวงฉัตร และเปนประธานศูนยเรียนรูการปลูกสมโอขาว

แตงกวา ซึ่งเปนศูนยเครือขายศูนยหน่ึงของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เดิมประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนแหงหน่ึงที่กรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อป 2540 ไดมีแนวคิดวา

บ้ันปลายของชีวิตอยากกลับมาทําการเกษตรที่บานเกิดจึงไดลาออกและมาทําอาชีพเกษตรกรแบบเต็มตัวโดย

การปลูกสมโอขาวแตงกวาซึ่งเปนผลไมทองถิ่นที่มีรสชาติดีและมีช่ือเสียงของจังหวัดชัยนาท บนพ้ืนที่ 67 ไร 

ในพ้ืนที่ หมูที่ ๘ ตําบลเขาทาพระ อําเภอเมืองชัยนาท ไดศึกษาหาความรูดานการปลูกและดูแลรักษาสมโอ 

และไดนําเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมาปรับใชภายในสวนจนประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง แตเมื่อป 2554

ไดประสบปญหาจากอุทกภัยนํ้าทวมทําใหสวนสมโอขาวแตงกวาไดรับความเสียหายทั้งหมด หลังจากนํ้าลดแลว  

ไดแบงพ้ืนที่ปลูกสมโอขาวแตงกวา จํานวน 37 ไร สวนพ้ืนที่ที่เหลือแบงปลูกขาว เพ่ือสรางรายไดกอนสมโอ

ขาวแตงกวาจะใหผลผลิต ปจจุบันสวนพวงฉัตรผลิตสมโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพ และไดรับการรับรอง

มาตรฐานตามระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถตอยอดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร     

ใหนักทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมสวนและไดชิมสมโอขาวแตงกวา จนเปนที่รูจักและยอมรับจากเกษตรกรทั้งใน

และตางจังหวัด ตลอดจนนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง 

 

1.2 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

  ศูนยเรียนรูการปลูกสมโอขาวแตงกวา (สวนพวงฉัตร)เขารวมเปนศูนยเครือขายของศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท เมื่อป 2558 จากความรูและประสบการณใน

การปลูกสมโอขาวแตงกวาสามารถถายทอดความรูและเทคนิคตางๆ เชน การทําใหสมโอขาวแตงกวาใหผลผลิต

ตรงกับชวงเทศกาลตาง ๆ  การทําเกษตรแบบปลอดภัย โดยใชพืชสมุนไพรและสารชีวภัณฑตางๆ ทดแทน

การใชสารเคมีปองกันและกําจัดโรคแมลง เปนตน ใหกับเกษตรกรที่สนใจไดเขามาศึกษาดูงานทั้งในพ้ืนที่และ

ตางจังหวัด นอกจากน้ียังสนับสนุนและใหความรวมมือกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

อําเภอเมืองชัยนาท (ศพก.หลัก) และศูนยเครือขายอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานบริหารจัดการและการ

ปรับใชเทคโนโลยีตาง ๆ  
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2. แรงจูงใจในการตอยอดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

  ๑. สมโอขาวแตงกวาเปนผลไมทองถิ่นที่มีรสชาติดีและเปนของฝากที่มีช่ือเสียงของจังหวัด

ชัยนาทมานานแลว   

  ๒. มีความต้ังใจและมุงมั่นในการทําการเกษตรแบบปลอดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช         

เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 

  ๓. จากสถานการณทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ผูบริโภคมีกําลังซื้อที่นอยลงจึงอยากจําหนาย

ผลผลิตถึงมือผูบริโภคโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง ทําใหผูบริโภคไดซื้อสมโอขาวแตงกวาในราคาถูกกวาที่

วางขายในทองตลาดทั่วไป  

3. วิธีการดําเนินงาน(กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการของเกษตรกรตนแบบ) 

  นายเสรี  กล่ํานอย กลาววา ตนเองเริ่มตนมาจากสายอาชีพดานชาง แตเมื่อต้ังใจที่จะหันเห

ชีวิตมาทําอาชีพดานการเกษตรไดพยายามใฝหาความรูที่จะมาพัฒนาอาชีพดานการเกษตรทั้งที่ เปน

สถาบันการศึกษา อาจารยและนักวิชาการดานตาง ๆ รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนสมโอที่ประสบผลสําเร็จ และ

ไดนําองคความรูเหลาน้ันมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพสวนของตนเองทําใหผลผลิตสมโอขาวแตงกวามี

รสชาติคอนขางน่ิงตรงตามเอกลักษณของสมโอขาวแตงกวาคือหวานซอนเปร้ียว ประกอบกับมีความต้ังใจจะ

ผลิตสมโอขาวแตงกวาที่ปลอดจากสารเคมีกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยสารชีวภัณฑและพืชสมุนไพรตาง ๆมา

ทดแทนควบคูไปกับการบํารุงรักษาตนใหสมบูรณแข็งแรง ก็ไดผลเปนที่นาพอใจ  และในชวงหลายปที่ผานมา

ไดรับการติดตอจากเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่สนใจในองคความรูไดขอเขามาศึกษาดูงานอยู

เปนประจํา รวมทั้งไดรวมกับหนวยงานราชการ และสถาบันทางการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม - ชัยนาท ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ไดมีโอกาสพบปะผูมี

ความรูในสาขาตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลากรของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

ลพบุรี ไดมีขอเสนอวาในชวงเทศกาลตางๆ ทางสํานักงานฯ จะประชาสัมพันธเชิญชวนแนะนําคณะทัวรที่

สนใจดานการเกษตรมาชม - ชิม –ชอป ทางสวนพวงฉัตรมีความพรอมในการตอนรับคณะทัวรหรือไมซึ่งใน

สวนตัวก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาตอยอดศูนยเรียนรูฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของผูที่

สนใจ และผลผลิตถึงมือผูบริโภคโดยตรงไมตองผานคนกลางทําใหผูบริโภคสามารถเลอืกซื้อไดตามความพอใจ

ในราคาที่ถูกลง และที่ผานมาก็สามารถบริหารจัดการสวนใหมีผลผลิตออกมารองรับตลาดในชวงเทศกาลอยู

แลวรวมทั้งมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิตที่ผลิตได จึงไดตกลงรวมโครงการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานลพบุรี 

  นายเสรี กล่ํานอย ไดกลาวถึงองคความรูในการดูแลรักษาสมโอขาวแตงกวาใหมีผลผลิตออก

ตรงในชวงเทศกาล วาการกําหนดชวงเวลาใหสมโอขาวแตงกวามีผลผลิตออกตรงกับชวงเทศกาลตาง ๆ เชน 

ชวงเทศกาลสงกรานต  ชวงเทศกาลตรุษจีน ชวงเทศกาลปใหม เปนเรื่องจําเปนสําหรับสวนสมโอที่เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่จะเขามาชม- ชิม - ชอป ภายในสวน สําหรับการดูแลรักษา

สวนสมโอขาวแตงกวาใหมีผลผลิตจําหนายตรงกับเทศกาลดังกลาวตองมีการบังคับใหสมโอติดดอกกอนชวง
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เทศกาลน้ัน ๆ ประมาณ ๘ เดือน เชน ตองการใหสมโอมีผลผลิตออกในชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ตองบังคับ

ใหสมโอออกดอกในชวงเดือนกันยายน ๒๕๖๔โดยใชวิธีการปรับC : N ratioใหเหมาะสมกับการติดดอกออก

ผลของสมโอ ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

๑. เริ่มจากการเตรียมตนกอนเปดตาดอก ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนโดยการตัดแตงก่ิง

ใหโปรงแสงแดดสองถึงแลว ใหใสปุยเคมีสัดสวนN : P : K(4 :1 : 3)เพ่ือบํารุงตน ปริมาณขึ้นอยูอายุและขนาด

ของตนสมโอ ในชวงเดือนกรกฎาคม 

๒. เมื่อตนสมโอขาวแตงกวาเริ่มแตกใบออน รอจนใบออนเปนใบเพสลาดใหใสปุยเคมีสูตรที่

มีสัดสวน N : P : K ( 1 : 1 : 4 )จํานวน 3 ครั้ง  หางกัน 7 วัน เพ่ือใหตนสมโอขาวแตงกวาไดสรางและสะสม

อาหาร  

๓. ชวงเดือนกันยายน ทําการเปดตาดอก โดยใสปุยเคมีสูตร13 : 0 : 46และฮอรโมนตางๆ

จากน้ันใหนํ้าและดูแลตามปกติ 

๔. หลังจากตนสมโอขาวแตงกวา เริ่มติดผลขนาดเทาเม็ดมะยม ใสปุยเคมีสูตรที่มีสัดสวนN : 

P : K  (3 : 1 : 4 ) จากน้ันใหนํ้าและดูแลตามปกติ 

๕. กอนเก็บเกี่ยวผลผลิตสมโอ 1 เดือน หรอืชวงเดือนมีนาคมใหพนปุยเคมีทางใบ สูตรที่มี

สัดสวนN : P : K  (1 : 1 : 4)เพ่ือปรับความหวาน 

 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

  นายเสรี  กล่ํานอย กลาววา การศึกษาหาความรูกอนที่จะปลูกทําใหไมเสียเวลาในการลอง

ผิดลองถูกและสิ่งสําคัญในการทําการเกษตรน้ันตองมีความซื่อสัตยตอลูกคาและตนเอง รวมทั้งการเปนผูให 

คือใหความรู และใหความปลอดภัยตอผูบริโภค เปนหลักที่ยึดถือตลอดมา 

 

5. ปญหา อุปสรรค และวิธกีารแกไข 

 ปญหา/อุปสรรค  

1. ภัยธรรมชาติ (แลง, นํ้าทวม) 

2. ในชวงเทศกาลผลผลิตมีไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 

3. สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)  

 วิธีการแกไข   

1. มีหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ไดเขามา

สํารวจการสถานการณนํ้าในชวงฤดูแลงและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหชวยเหลือ 

2. ศึกษาคนควาจนสามารถปลูกสมโอขาวแตงกวาใหผลผลิตออกในชวงเทศกาลตางๆได 

เชน เทศกาลปใหม สงกรานต และตรุษจีน เปนตน 

3. นักทองเที่ยวที่เคยมาแลวประชาสัมพันธบอกตอและติดตอสอบถามชวงที่มีผลผลิต 
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6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต เปนตน) 

ตอตนเอง  ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตที่ไดปลอดสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตนทุนการ

ผลิตลดลงและทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความสุขใจที่ไดถายทอดองคความรูที่มีอยูใหแกผูที่สนใจเขามา

ศึกษาดูงาน 

ตอสังคม   เปนศูนยเรียนรูใหแกคนในชุมชน และคนทั่วไปที่สนใจในการปลูกสมโอขาวแตงกวา อีก

ทั้งยังไดบริโภคสมโอขาวแตงกวาในราคาที่ถูกกวาทองตลาด และปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช     อีก

ดวย 

 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ  

  นายเสรี กล่ํานอย  ไดศึกษาคนควาความรูทั้งดวยตนเองและจากหนวยงานตางๆ และนํา

ความรูที่ไดรับและประสบการณของตนเอง มาถายทอดใหแกเกษตรกรทั้งในและนอกชุมชนโดยเปนเกษตรกร

ตนแบบของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศูนยเครือขายดานไมผล ของอําเภอเมือง

ชัยนาท เพ่ือใหเกษตรกรเขามาเรียนรูการปลูกสมโอขาวแตงกวาแบบปลอดภัย และในอนาคตอยากตอยอด

โดยใหคนที่สนใจเขามาพักและลงมือทํากิจกรรมภายในสวนสมโอขาวแตงกวาได 

     ******************************* 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสรี  กล่าํนอย 

เกษตรกรตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพศูนยเครือขาย 
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     ภาพกิจกรรม  
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ภาพการถอดองคความรู 

    

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพความสําเร็จการดําเนนิงาน



 


