
 



ประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

อําเภอบอไร  จังหวัดตราด 

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

1. ประวัติความเปนมา 

1.1 เกษตรกรตนแบบ  

      นายเล็ก  ทองนวน  อาศัยอยูบานเลขที่ 79  หมู 4  ตําบลหนองบอน  อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

โทรศัพท 081-9015535 เปนคนตางจังหวัด เคยรับราชการทหาร จนเปลี่ยนอาชีพมาทําการเกษตร ซื้อที่ดินทํา

กินในพ้ืนที่อําเภอบอไร 

 มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด ลักษณะพ้ืนที่ เปนที่ดอน เปนเหมืองพลอยเกามีแตหิน โดยแบงพ้ืนที่

การเกษตร ดังน้ี 

 พ้ืนที่สวนยางพารา     จํานวน 20 ไร 

 พ้ืนที่สวนผลไมรูปแบบสวนผสม (ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง) จํานวน 35 ไร 

โจทยในการทาํการเกษตรของลุงเล็ก ทองนวน“ลดตนทุน สุขภาพดี” 

จากอาชีพขาราชการทหาร สูอาชีพเกษตรกร ที่ต้ังใจจะทําการเกษตรแบบปลอดภัย นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการเกษตร โดยไมใชสารเคมี เริ่มจากการปรับโครงสรางดิน จากการใส

ปุยหมักทําเอง  และดวยอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหปรับเปลี่ยนจากปุยหมักเอง มาใชปุยอินทรีย ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ตนทุนการผลิตที่ใชปุยไดถึง รอยละ 70 อีกทั้งยังทําใหโครงสรางดินดีขึ้น  ในทางตรงกันขามเกษตรกรในพ้ืนที่

ขางเคียงใชเคมีมากขึ้น (ตามพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่เพ่ิมขึ้น) จึงหันมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบทําการเกษตรแบบ

อินทรีย+เคมี โดยจะเริ่มการใชสารอินทรีย จาการทํานํ้าหมักเอง สูตรที่ 1 ผลิตจากมะเฟอง เพ่ือปองกันราดําใน

ลองกอง และเงาะ สูตรที่ 2 ผลิตจากใบพลู โลต๋ิน กลอย กําจัดเพลี้ยไฟ และเมื่อถึงจุดวิกฤติที่ควบคุมไมได     

จะหันมาใชสารเคมี ซึ่งเฉลี่ยตอหน่ึงรอบการผลิต ตอชนิดพืช จะใชประมาณ ปละ 1 ครั้ง  

1.2 ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงไดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร หรือเรียกโดยทั่วไปวา ศพก รวมทั้งการจัดต้ังศูนยเครือขาย ซึ่งจะมีการดําเนินการคัดเลือก

ศูนยเครือขายดังกลาว ผาน เกษตรกรตนแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกัน

วิเคราะหศักยภาพของศูนยเครือขาย (ยกเวน ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาใหมีความพรอมในการเปนจุด

เรียนรู/แหลงเรียนรูทางการเกษตรดานตาง ๆ 

ซึ่งในสวนของอําเภอบอไร มีการกําหนดใหทุกตําบล มีศูนยเครือขาย ที่เปนจุดเรียนรูดานเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยในตําบลหนองบอนไดคัดเลือกนายเล็ก ทองนวน เปนศูนยเครือขาย ซึ่งในป 2564 ไดรับการ

พิจารณาเปนจุดจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) กําหนดสถานีการเรียนรู



ตามเทคโนโลยี องคความรูที่มีจากเกษตรกร เพ่ือถายทอดใหกับเกษตรกรทั่วไป ซึ่งนายเล็ก ทองนวน            

มีแนว   คิดที่วา “การเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด”  

ผลจากการทําการเกษตรโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช ทําใหกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เล็งเห็นในศักยภาพของการเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

พรอมกับองคความรูที่มี จึงไดรับคัดเลือกเปน “ศูนยศึกษาการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ” กร.อมน.ตร.  

 

2. แรงจูงใจในการดําเนนิการทําเกษตรปลอดภัย 

 เริ่มจากการใสใจสุขภาพ ของตนเปนหลัก การทําเกษตรในภาพรวมที่เนนเกษตรที่ไมใชสารเคมี        

ไมวาจะเปนในสวนของปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช นายเล็ก ทองนวน 

เล็งเห็นถึงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรเปนหลัก และลดตนทุนการผลิต มีแนวคิดที่วา ถาพ่ึงพาปจจัยการ

ผลิตจากภายนอก โดยการซื้ออยางเดียว จะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น อีกทั้งยังเปนการใชสิ่งที่สงเคราะหจาก

สารเคมี ทําลายทั้งสภาพแวดลอม และสุขภาพ ผนวกกับผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสรางไดจากความ ใสใจ 

และพรอมเรียนรูของเกษตรกร ซึ่งในปจจุบันสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดมากมาย ที่เกษตรกรสามารถนํา

ขอมูลมาปรับใชกับการเกษตรได แตดวยเหตุผลหลัก คือเรื่อง ราคา จะเปนแรงจูงใจหลักของเกษตรกรที่จะทํา

ใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการทําเกษตรปลอดภัย เพราะทําเกษตรปลอดภัยหรือไมปลอดภัย ก็ขายไดในราคาที่

เทากัน ดังน้ัน จะเห็นไดวา ราคา คือปจจัยสําคัญที่จะสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรเปนอยางดี 

3. วิธีการดําเนินงาน (กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการทําเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรตนแบบ) 

      1. มกีารปรับปรุงบํารุงดินโดย ใชปุยหมักที่ทําเอง และลดตนทุนการผลิตจากปุย เปนการใชปุยอินทรีย

สําเร็จรูป 

      2. มกีารศึกษาระบบนิเวศภายในแปลง เพ่ือติดตามสถานการณการระบาดของศัตรูพืช 

      3. การผลติสารปองกันกําจัดกําจัดศัตรูพืช จากพืชสมุนไพรรวมกับสารเคมี แบบวิธีผสมผสาน IPM 

      4. สมัครเขาสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม GAP/เกษตรอินทรีย Organic Thailand  

      5. มกีารจดบันทึก และการจัดทําฐานขอมูล การผลิตภายในแปลง 

      6. การรวมกลุมในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ และสมัครในรูปแบบสมาชิกกลุมประมูลมังคุด 

 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

 เกษตรกรตนแบบ มีแนวคิดการทําเกษตรปลอดภัย โดยมุงเนนที่การปรับปรุงบํารุงดิน ใหมีความอุดม

สมบูรณ และการใชสารชีวภัณฑ ที่ผลิตจากสมุนไพร เพ่ือลดการทําลายของศัตรูพืช อีกทั้งยังมีการศึกษาระบบ

นิเวศภายในแปลงทําใหมีการใชสารเคมีลดลง อีกทั้งการทําการเกษตรโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มาปรับใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การทําเกษตรแบบอาศัยธรรมชาติ พ่ึงพาตนเอง ลด

การใชปจจัยภายนอกใหมากที่สุด 

5. ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไข (ถามี) 



 ปญหา ที่สําคัญในการทําเกษตรปลอดภัย คือ ปจจัยดานราคา  ราคาจะเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรใหมา

ทําเกษตรปลอดภัย มากขึ้น การสงเสริมดานการตลาดในเรื่องของการ บริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย จะทําให

เกษตรกรมีแรงจูงใจมากย่ิงขึ้น  และอีกหน่ึงประเด็นสําคัญคือ การสนับสนุนและสงเสริมปจจัยการผลิตใหกับ

เกษตรกร อยางเต็มรูปแบบ ไดแก เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน เครื่องจักกลการเกษตร 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต เปนตน) 

 6.1 เกษตรกรมีรายจายจากภาคการเกษตรที่ลดลง  

           6.2 เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น  เน่ืองจากมีการใชสารเคมีอยางเหมาะสม 

           6.3 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายผลผลติ สูผูบริโภคโดยตรง  

           6.4 เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ (ถามี) 

 เกษตรกรตนแบบ  ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยศึกษาการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กร.อมน.) เพ่ือเปนจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเกษตรกรที่

ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช อีกทั้งการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานทําใหไดรับการคัดเลือกเปนศูนยเครือขาย ของ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรของอําเภอบอไร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยเครือขายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร  

อําเภอบอไร  จังหวัดตราด 

 

ชื่อ :  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

ประเภท/กิจกรรมหลกั:  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน 

 สถานทีต้ั่ง  :      หมู 4  ตําบลหนองบอน  อําเภอบอไร  จังหวัดตราด 

พิกัด        :      Zone  48    X 225143 Y 1398103 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายเล็ก  ทองนวน 

อายุ :    71 ป 

เลขบัตรประชาชน :  3-1002-01756-71-8 

ที่อยู :    79  หมู 4  ตําบลหนองบอน  อําเภอบอไร  จังหวัดตราด 

เบอรโทรศัพท :   081-9015535 

จุดเดนของศนูยเรียนรู :  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย 

หลักสูตรเรียนรู : ๑. เกษตรพอเพียง 

 ๒. การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย 

 ๓. การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้ง 

 ๔. การผลิตนํ้าหมักชีวภาพสารพัดประโยชน 

 ๕. การผลิตนํ้าสมควันไมเพ่ือกําจัดแมลง 

 

     ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูที่ 1  เศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน โดยการนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในดานการเกษตร มุงเนนการผลิตที่ปลอดภัย ประหยัด คุมคา 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 



  
 

ฐานการเรียนรูที่ 2  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย 

สงเสริมการทําการเกษตรอินทรีย ถายทอดความรูดานการทําเกษตรอินทรีย 

แนะนําหลักการและวิธีการในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชแบบอินทรียเพ่ือลด

การใชสารเคมี 

ฐานการเรียนรูที่ 3  การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใช 

ถายทอดความรู ใหคําแนะนํา และสาธิตการผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใช

เพ่ือชวยปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 

  ฐานการเรียนรูที่ 4  การผลติน้ําหมักชีวภาพสารพัดประโยชน 

ถายทอดความรู ใหคําแนะนํา และสาธิตการผลิตนํ้าหมักชีวภาพสําหรับใช

ในการเกษตรเพ่ือชวยปรับปรุงคุณภาพดิน กระตุนการเจริญเติบโตของพืช ปองกัน

แมลงศัตรูพืช เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต  

ฐานการเรียนรูที่ 5  การผลติน้ําสมควันไมเพื่อกําจัดแมลง 

ถายทอดความรู ใหคําแนะนํา และสาธิตการผลิตนํ้าสมควันไมที่ไดจาก

กระบวนการเผาถานเพ่ือใชประโยชนในการเกษตร และใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 

 

ภาพแปลงเรียนรู 

  
 

ชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบงาน:   นางสาวฉัตรแกว  ทองแกม ตํ า แ ห น ง   นั ก วิ ช า ก า ร ส ง เส ริ ม

การเกษตรปฏิบัติการ   เบอรโทรศัพท :  087-9796875 
 

 



 

 

 

ภาพบรรยากาศการถอดบทเรียน 

ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบอไร อําเภอบอไร  

จังหวัดตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


