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ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (.ศพก )ปี 2564   

อ ำเภอท่ำแซะ  จังหวัดชุมพร ประเด็นเกษตรปลอดภัย 
************************************* 

1. ข้อมูลทั่วไป 
        1.1 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เครือข่ำย 

      ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
      ประเภทศูนย์หลัก : พืชหลัก ทุเรียน 
      สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 ต าบลท่าแซะ  อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
      พิกัด : LATITUDE =10.67671, LONGITUDE =99.15669 
      เกษตรกรเจ้าของศูนย์ : คุณลุงสุรินทร์ จันทร์พุ่ม 

 

 
 
 
 
 
 
1.2 เกษตรกรต้นแบบ 

           ประวัติที่มาของเกษตรกรต้นแบบ และ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอท่าแซะ 
ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลท่าแซะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70           
มีการปลูกปาล์มน้ ามัน เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมีประมาณ      
ร้อยละ 20 ปัญหาชาวสวนทุเรียนส่วนใหญ่ คือ โรคและแมลง
ศัตรูพืช การใช้ปัจจัยการผลิตที่สูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง     
แต่ดินที่ปลูกมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียน แนวทางการ
พัฒนา คือ การลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการเพิ่มคุณภาพการ
ผลิตทุเรียน มีเทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้  การป้องกัน     
และก าจัดศัตรูพืช การน าไปใช้ประโยชน์   ลดต้นทุนการผลิต
และการเพ่ิมคุณภาพทุเรียน ซึ่งมีหลักสูตรเรียนรู้ดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช การใช้สารชีวภัณฑ์       
ในการป้องกันโรคและแมลง การผลิตสารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยหมักและในครัวเรือน/สูตรปุ๋ยหมักและน้ าหมักระบบ     
การให้น้ า การใช้น้ าในสวนทุเรียน การตรวจวิเคราะห์ดิน  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย มีฐานการเรียนรู้ดังนี้ 

 



 
 

       ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานผลิตสารชีวภัณฑ์  
             
 

 

  

      

 

                  ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานผลิตปุ๋ยหมักและน  าหมักชีวภาพ  

   

 

 

  

 

                     ฐานการเรยีนรู้ที่ 3 ฐานการใช้น  า 

   

 

 

    

 

                      ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานดินและปุ๋ย 

 

 
 



 
 

 2. ประเด็นการถอดบทเรียน เกษตรปลอดภัย 
 2.1 แรงจูงใจในการด าเนินการด้านเกษตรปลอดภัย  เรื่อง เทคนิคการผลิตสารชีวภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น  
เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ การผลิตสารชีวภัณฑ์ด้วยตนเอง  สถานที ่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตสินค้า
เกษตร เนื่องจาก นายสุรินทร์ จันทร์พุ่ม เป็นเกษตรกรผู้น าด้านการเกษตรของ หมู่ 12 ต าบลท่าแซะ มีประสบการณ์มา
ประมาณ 30 ปี และเป็นเกษตรที่ผ่านการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างหนัก ท าให้ตัวเองเกิดผลกระทบจากการใช้
สารเคมี จึงหันมาท าปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและท าน้ าหมักชีวภาพและแนะน าให้เกษตรกรข้างเคียงทดลอง
ท าและใช้เองก่อน เห็นว่ามีผลดีจึงแนะน าให้เพ่ือนบ้านท าใช้บ้าง เมื่อนายสุรินทร์ จันทร์พุ่ม ได้เข้ารับการอบรมการผลิต
พืชตามหลัก GPA และมองเห็นความส าคัญจึงท าการเกษตรระบบ  GPA ตลอดจึงถึงปัจจุบัน ท าให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นและ
สภาพดินในสวนดีขึ้นด้วย       
          2.2 วิธีการด าเนินงาน  จุดเร่ิมต้นการผลิตสารชีวภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

       ลุงสุรินทร์ได้รู้จักประวัติของการท าเชื้อไตรโคเดอร์มาสด มาประมาณ 6-7 ปี โดยได้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยฝึกการสาธิตและทดลองจนเห็นผลได้จริง และ
ได้ค้นคว้าจากเอกสารเพ่ิมเติมจนสามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาสดโดยปรับเปลี่ยนจากการใช้ข้าวสารมาเป็น
กากน้ าตาลทรายแดงโดยมีส่วนผสมดังนี้ 

- กากน้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 

- น้ าเปล่า 200 ลิตร 

วิธีท า 

น ากากน้ าตาลทรายแดงและน้ าเปล่า มาหมักไว้ประมาณ 2 วัน พอถึงวันที่ 3 ให้ใส่หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ลง
ไป แล้วกวนให้เข้ากัน และทิ้งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดแล้วก็น ามาฉีดบริเวณพ้ืนดินหรือล าต้นก็ได้ วิธีนี้
ท าโดยใช้เวลาน้อยลง ถ้าเราใช้ข้าวมันจะใช้เวลานาน ถ้าฝนตกเปียกชื้น เราสามารถน าเชื้อไตรโคเดอร์มาไปฉีดพ้นได้
เลย แต่ถ้าเป็นแบบเดิมโดยใช้ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร เราจะต้องใช้เวลา 1 อาทิตย์ ซึ่งจะแตกต่างกันที่เวลา แต่
ผลลัพธ์เท่ากัน ซึ่งเป็นการลด้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี ลุงสุรินทร์ต้องการท ายังไงก็ได้ ที่ไม่ให้มลภาวะเข้า
ตัวเองและคนใกล้เคียง โดยดูว่าการใช้ยาและสารเคมีจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงก็ตาม ดูแล้วไม่ปลอดภัยสักอย่าง ทั้ง
ผู้ใช้และผู้บริโภคก็ไม่ปลอดภัย ลุงสุรินทร์เลยคิดค้นหาวิธีการและศึกษามาเรื่อยๆ เก็บความรู้ผสมผสานกันแล้วใช้
ทดลองดู จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 



 
 

นอกจากนี้ลุงสุรินทร์ยังได้รับความรู้มาจากการอบรมจากหน่วยงานราชการต่างๆมาเชื่อมโยงและคิดค้นขึ้นมาเอง
มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยน้ า ปุ๋ยฮอร์โมน ปุ๋ยแห้ง และปุ๋ยฆ่าแมลง ในส่วนนี้ ลุงสุรินทร์ขอยกตัวอย่าง คือปุ๋ยน้ าและ
ปุ๋ยฮอร์โมน 

 ปุ๋ยน  า 
การผลิตปุ๋ยน้ านั้น จะใช้ปริมาณในส่วนผสมแตกต่างกันไป อย่างเช่น การที่จะใส่ปาล์มน้ ามันต้องใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-

60 ไปด้วย เพราะว่าต้องการผลผลิต หรือในส่วนที่ใช้กับทุเรียน ไม่ควรใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ลงไป แต่ควรเพ่ิม กากน้ าตาล
ให้มาก เพราะ เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องการความหวาน และถ้าใช้กับยางพารา เราจะใส่แต่ 46-0-0 รวมทั้ง มูลสัตว์ เช่น มูล
เป็ด มูลไก่ เป็นต้น แต่เราต้องดูว่าในมูลสัตว์เหล่านี้ มีส่วนผสมของโซดาไฟหรือไม่ ถ้ามีส่วนผสมของโซดาไฟ ไม่ควรใช่
เด็ดขาด เพราะโซดาไฟนั้นก่อให้เกิดใบเหลือง และแห้งตายได้ปุ๋ยน้ าขอยกตัวอย่างคอื  

 

 

 

 

 

ปุ๋ ย

น  าปลาหมัก  

โดยมีส่วนผสมดังนี้ 

1.ปลาน้ าเค็ม 70 กิโลกรัม 

2.กากน้ าตาล 50 กิโลกรัม 

3.พด.2 2 ซอง 

4.น้ าเปล่า 30 ลิตร 

น าทุกอย่างมาผสมกันแล้วหมักไว้ประมาณ 3 เดือน ในการท าน้ าปลาหมักนั้น ใช้เวลาพอสมควร และเน้นความ
สะอาดเป็นอย่างมาก เพราะ ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ในส่วนของตัวลุงเอง เคยน าน้ าปลาหมักไปใช้กับสวน
ปาล์มน้ ามัน แล้วได้ผลผลิต 25 ทะลายต่อ 1 ต้น โดยใช้ปุ๋ยน้ าปลาหมักนี้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการท าน้ าปลาหมัก น าวัตถุดิบที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ ครึ่งหนึ่งก่อน แล้วคนให้เข้ากันจนกว่า
กากน้ าตาลจะซึมเข้าไปในเนื้อปลา เมื่อซึมเข้าไปหมดแล้ว น าส่วนที่เหลือ ใส่ลงไปเพ่ิมแล้วท าเหมือนเดิม พอถึงขั้นสุดท้าย
ให้ใส่น้ าเปล่า 30 ลิตร ลงไปกวนให้เข้ากัน เสร็จแล้ว ก็หาวัสดุที่สามารถปิดคลุมได้ มาปิดให้สนิทเพ่ือป้องกันไม่ให้แมลง
ลง และวันต่อมา ให้กวนใหม่ ประมาณ 15-20 นาที และหลังจากนั้นจะกวนทุกอาทิตย์ หรือ 2 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้งก็ได้  

ปุ๋ยน้ าปลาหมักตัวนี้ ได้รับความรู้มาจาก อาจารย์ประจ าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เดิมอาจารย์ท่านนี้เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์               และท าน้ าปลา
หมักขายในจังหวัดจันทบุรี อาจารย์ท่านเองก็เคยใช้ปุ๋ยน้ าปลาหมัก กับแปลงสับปะรดของท่าน โดยสับปะรดของท่านนั้น 
มีผลที่แววสวย รสหวาน เนื้อฉ่ า และในการใช้น้ าปลาหมักกับสวนสับปะรดนั้น                จะใช้น้ าปลาหมัก 5 ลิตร ต่อ
น้ า 200 - 300 ลิตร อีกทั้งน้ าปลาหมักนั้นยังใช้ได้กับพืชพรรณต้นเล็กๆได้ จ าพวกพืชผักสวนครัว แต่ก็ต้องใช้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม มันจะช่วยลดศัตรูพืช และลดการเกิดโรคระบาด 

วิธีการเก็บรักษา ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและมีฝาปิด เพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงลง 

ปุ๋ยฮอร์โมน  

ปุ๋ยฮอร์โมน ในส่วนนี้ ใช้ให้สัตว์กินเช่น หมู ไก่ วัว และสัตว์อ่ืนๆ เป็นต้น ปุ๋ยฮอร์โมน จะช่วยให้มูลของสัตว์ที่กิน
เข้าไปไม่ส่งกลิ่นเหม็น 

 โดยมีส่วนผสมของปุ๋ย ดังนี้ 
1. มะละกอ 10 กิโลกรัม 

2. กล้วยชนิดใดก็ได้ที่สุกงอม 10 กิโลกรัม 

3. กากน้ าตาล 10 กิโลกรัม 

4. น้ าเปล่า 30 ลิตร 

วิธีการท าปุ๋ยฮอร์โมน น าทุกอย่างมาผสมและขย าให้เข้ากันจนเละ แต่ในส่วนของลุงสุรินทร์ 



 
 

นั้น จะน าเอาน้ าปลาหมักใส่ไปด้วย 10 กิโลกรัม กวนจนเข้ากันและทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน หลังจากนั้นก็น ามาใช้ได้
ในส่วนของปุ๋ยฮอร์โมนนี้ ยังใช้กับท่อระบายน้ าเสียจากอ่างล้างจานได้ ช่วยก าจัด คราบน้ ามันและตะกอน ที่ติดค้างอยู่ อีก
ทั้งยังใช้ได้กับโถชักโครก จะช่วยให้ระบายลงได้ดี ปุ๋ยฮอร์โมนเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถกัดกร่อนส่วนที่เป็นกากย่อย
ได้ทั้งหมด 

3.ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างาน  ได้แก่ พัฒนาที่ดินอ าเภอท่าแซะ 

4.ประโยชน์ที่ได้รับ ลดต้นทุนการผลิตได้ สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น และเผยแพร่ไปยังเกษตรกรสมาชิกศพก.แปลงใหญ่ และ
เกษตรกรทั่วๆไป  ลดต้นทุนการผลิตได้โดยใช้สารชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย                                                                               

5.เป้าหมายการพัฒนาล าดับต่อไป   ขยายผลให้ผู้สนใจมาเรียนรู้ ณ ฐานเรียนรู้ ในศพก. และ กิจกรรมในงานวันเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6.ปัจจัยความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

             ลุงสุรินทร์มีแนวคิดเป็นของตัวเอง โดยผสมผสานกับสื่อโทรทัศน์ทีวี และทดลองว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็น
ยังไง เอาแนวคิดของเขาและของเรามาบวกกันดูว่าเห็นผลไหม ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง  ทุกคนท าก็หวังอยากได้ผลลัพธ์ 
แต่บางครั้งท าไปก็ไม่ได้ บางคนก็มีทฤษฎีแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ บางคนมีต าราแต่ไม่เคยลงมือท า แต่ในตัวของลุงสุรินทร์นั้น 
ถ้าไม่ชัดเจนด้วยตัวลุงสุรินทร์เอง ลุงก็จะเรียนรู้จนกว่าจะชัดเจน ปัจจัยท่ีท าให้การท างานนั นประสบความส าเร็จ หลักๆ
ดังนี้ 
1. เข้ารับการอบรมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากอาจารย์ประจ า
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
2. ทดลองปฏิบัติจริง โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรมมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชน 
3. ศึกษาผ่านการดูรายการโทรทัศน์ ทีวี และน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบการเกษตร เช่น  การผลิตสารชีวภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่น 
4. การวางแผน การลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและเกษตรกรโดยควบคุมผลผลิต
ให้มีต้นทุนราคาสูง 
5. ขยัน อดทน จริงจังและท าอย่างต่อเนื่อง 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

7. สิ่งดีๆที่คาดไม่ถึง การผสมผสานองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับการอบรมควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น                       
การท าสารชีวภัณฑ์ต่างๆ และทดลองใช้ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น 
8. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  - ไม่มี 

9.การขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง เป้าหมาย สมาชิกศพก.แปลงใหญ่ และ ศพก.เครือข่าย อ าเภอท่าแซะ และ
เกษตรกรทั่วไปท่ีสนใจน าไปปรับใช้ในแปลงของเกษตรกร 

           

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


