
 

 

 

ถอดบทเรียน 

 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ศูนยเครือขาย กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตําบลบานใหม 

 

หมูที่ 9  ตําบลบานใหม  อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  

รวมกับ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ  
ถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

ศูนยเครือขาย ศพก.อําเภอบางใหญ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตําบลบานใหม 

ประเภท : ศูนยปราชญชาวบาน 

 

ขอมูลทั่วไปของ ศพก. 

ชื่อศูนย : กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตําบลบานใหม อําเภอ บางใหญ จังหวัด นนทบุรี 

สินคาหลัก : ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 

สถานทีต้ั่ง :  หมูที่ 9 ตําบล บานใหม อําเภอ บางใหญ จังหวัด นนทบุรี 

พิกัด : Latitude 13.936762 Longitude 100.306258   x 645017 y 1533095   zone 47 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประวัติความเปนมา 

 เกษตรกรตนแบบ 

- ช่ือ-สกุล : นางจารุณี นุชม ี

- อายุ : 41 ป 

- ที่อยู : 50/9 หมู 9 ตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 

           นางจารุณี  นุชมี ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตําบลบานใหม มี

แนวคิดริเริ่มกอต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลบานใหม เปนองคกรหน่ึงที่เกิดจาการ

รวมตัวกันของประชาชนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตและความมุงมั่นคลายๆกัน ดวยการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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เน่ืองจากประเทศไทยไดเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ สินคาอุปโภค บริโภค              

มีราคาแพงจึงนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นํามาปรับใชในการดํารงชีวิต

ประจําวันและการประกอบอาชีพการผลิตสินคาของชุมชนเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและลดรายจายเปนอันดับแรก โดยมี

กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ โดยไมมุงเนนผลกําไรแตสมาชิกในชุมชนอยูได (ทํากิน 

ทําใช  เหลือขาย) เพ่ือขจัดปญหาความยากจน 

  การดําเนินงานดานวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลบานใหม ผลิตสินคาดาน

การเกษตร  เน่ืองจากสภาพแวดลอมของชุมชนมีการปลูกพืชผักเปนจํานวนมาก ไดแก ปลูกผักสวนครัว ผักกวางตุง 

ผักบุง ผักพ้ืนบานตางๆ เชน ตําลึง ตะไคร  มะกรูด เปนสินคาที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษและเปนประโยชนตอ

สุขภาพประชาชน จึงรวมใจนอมนําการทรงงานของในหลวง “หลักคิด” เปาหมาย พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพิงกัน เพ่ือ

สามารถแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพหรือชีวิตไดดวยตนเอง โดยนําไปสูสังคมแหงภูมิปญญา   

  ทั้งน้ี นางจารุณี นุชมี เกษตรกรตนแบบ มีพ้ืนที่ปลูกพืชผัก จํานวน 5 ไร ซึ่งแปลงพืชผักไดการรับรอง

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)  

 

 เครือขาย ศพก. 

 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.)  โดยเนนใหมีศูนยเรียนรูเพ่ือใหเปนสถานที่ถายทอดความรูดานการเกษตรแกชุมชน และใหบริการดาน

ขอมูลขาวสาร และบริการดานการเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ซึ่งหมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑจากการแปรรูปสินคาเกษตร) 

การเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาลผลิต  

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตําบลบานใหม มีความเหมาะสมในการจัดต้ัง               

เปนเครือขาย ศพก. โดยมีเกษตรกรตนแบบ คือ นางจารุณี นุชมี ซึ่งเปนเจาของแปลงเรียนรู และสามารถเปนวิทยากร

ถายทอดองคความรู ทักษะ และประสบการณในอาชีพ การปลูกพืชผักปลอดภัย  และการเพ่ิมมูลคาสินคา การผลิต

และการใชสารชีวภัณฑ จึงไดจัดต้ังเปนศูนยเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ                

ตําบลบานใหม 

 

ประเด็นการถอดบทเรียน : เกษตรปลอดภัย 

1. แรงจูงใจในการดําเนนิการเกษตรปลอดภัย 

 ตําบลบานใหม เปนตําบลหน่ึงในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 11 หมูบาน ประชาชนสวน

ใหญประกอบอาชีพการเกษตร สวนใหญ ทํานาและปลูกพืช ประเภท ไมดอก ไมประดับ ไมผล และพืชผัก เริ่มจาก
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การรวมตัวกันของสมาชิกที่ทําการเกษตรในหมู 9 ตําบลบานใหม ที่มีความตองการความรูดานการเกษตรและการ

พัฒนาสินคาดานการเกษตรใหมีมูลคา ราคาเพ่ิมขึ้น และมีตลาดที่แนนอน สมาชิกกลุมมีความคิดเห็นรวมกันในการนํา

ผลผลิตทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลคา สรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ใหกับครอบครัวอีกทางหน่ึง เพราะผลผลิตการเกษตร

ราคาตกตํ่า และมีภาวะ ลนตลาด เริ่มจากการผลิตปุยหมักชีวภาพ ใชในสวนของตนเอง และมีการรวมตัวของกลุม

แมบาน แปรรูปกลวย  แปรรูปไขเค็ม ซึ่งแบงกลุมตามกิจกรรมที่ตนเองถนัด ประกอบกับในพ้ืนที่มีผลผลิตทาง

การเกษตรที่หลากหลาย  

        เริ่มจัดต้ัง กลุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ชวงแรกมีสมาชิกรวมตัวเปนสมาชิก 7 ราย หนวยงาน

ราชการตาง ๆ ไดเขารวมมาพัฒนาและมีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินกิจการของกลุมโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

นนทบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ เปนหนวยงานหน่ึงที่เขามารวมพัฒนา จึงมีแนวคิดในการจัดต้ังวิสาหกิจ

ชุมชนขึ้นในหมูบาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกและเกษตรกรภายในชุมชนรวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจการภายใต

กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ โดยไมมุงเนนผลกําไรแตสมาชิกในชุมชนอยูได  

 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ ไดดําเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ใหกับกลุมของ นางสาวจารุณี นุชมี โดยใชช่ือวา“วิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลบานใหม”  

  ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลบานใหม มีสมาชิก               

จํานวน 30 ราย ทั้งน้ีวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลบานใหม ไดมีการพัฒนาดานตาง ๆ ต้ังแต

การบริหารจัดการกลุม การบริหารธุรกิจ การเช่ือมโยงกิจกรรม วัตถุดิบ การผลิตสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑ และการ

มีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม ตลอดจนเปนศูนยกลางการสงเสริมอาชีพทองถิ่น กอใหเกิดการกระจายรายไดตอ

ครอบครัวและชุมชน และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน รวมทั้งยังเขารวมกิจกรรมการตาง ๆ และใหความ

รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานราชการอยางตอเน่ือง  

 2. วิธีการดําเนินการ 

            การผลิตพืชผกัปลอดภัยจากสารพษิ ตามมาตรฐาน GAP มีวิธีการ ดังนี ้

            - พืชผัก จะปลูกผักแบบยกรอง  มีคันลอมสวนชนิดผัก ไดแกผักกาดหอม, กุยชาย, ชุนฉาย, กวางตุง

, คะนา, ผักบุงจีน, คึ่นชาย, ผักชี,ผักบุงนํ้า, กระเพรา,โหระพา การเตรียมดินใชรถไถพรวนดิน และตากดินไวประมาณ 

3 – 5 วัน พรอมกันใสปูนขาวและปุยคอก (ปุยไขไก) โดยใชปูนขาวอัตรา 150 –200 กก./ไร และปุยคอกอัตรา  250 –

300 กก./ไร หลังจากน้ันจึงหวานเมล็ดพันธุปกและคุมดวยฟางหลังจากหวานประมาณ 15 –25 วัน จะใสปุยเคมี สูตร

25 – 17 –0  อัตรา 25 –30 กก./ไร  อายุผัก  25-35 วัน และมีการใหนํ้าเชา – เย็น ตลอดระยะเวลาการปลูกจนถึง

เก็บเกี่ยวผลผลิต 
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                     สมาชิกเกษตรกรปลูกผักซึ่งมักประสบปญหาเรื่องโรค แมลง เช้ือรา หนอนกอ เพลียไฟ เปนตน

เกษตรกรมักแกปญหาโดยการใชสารเคมีที่มีจําหนายอยูทั่วไป เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ และ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ไดเขามาใหคําแนะนํา และจัดต้ังเปนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน มี วัสดุอุปกรณในการ

ผลิตสารชีวภัณฑและหัวเช้ือ และแนะนําฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑเอง โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

ในการผลิตสารชีวภัณฑ การฝกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ 2 ชนิด ไดแก เช้ือราบิวเวอเรีย และไตรโคเดอรมา ซึ่งมี

ตนทุนการผลิตที่ตํ่าปลอดภัยตอผูใชและสภาพแวดลอมโดยมีความรวมมือ รวมใจ ของเกษตรกรในชุมชนที่ตองการ

เปลี่ยนการเกษตรจากเกษตรเคมีมาสูเกษตรปลอดสารเคมี สภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชนปลอดภัย และเปนความ

ตองการของแหลงตลาดรายใหญ 

 การใชน้ํามี 2 วิธี คือระบบมินิสปริงเกอร ซึ่งเปดใหนํ้าเขาและเย็น ชวงละ 10 – 15 นาท ีหากเปนการ

ใชสายยาง ใหเดินฉีดนํ้าจนกวาจะชุมตามชนิดของพืชผัก 

 การดูแลรักษา ไมมีอะไรยุงยาก เพียงแคควบคุมวัชพืชโดยใชแรงงานคนเดินถอนวัชพืชออกเพ่ือเรง

ใหพืชผักโตเร็วขึ้น หลังจากที่พืชผักเจริญจนปกคลุมหนาดินได ปญหาเรื่องวัชพืชก็จะลดนอยลง 

 การใสปุย ใหปุยจํานวน 2 ครั้ง คือในชวงเตรียมแปลงกอนปลูกเทาน้ัน โดยจะใชปุยอินทรียและปุย

คอกรวมดวยและชวงอายุ 25-35 วัน 

 โรคแมลงที่สําคัญ ไดแก หนอนใย หนอนชนิดน้ีจะกัดกินใบจนเหลือแตกานใบ ถาระบาดมากจะ

ทํ าความเสียหายทั่ วแปลง ตัวเต็ม วัยเปนผี เสื้ อกลางคืนขนาดเล็ก  ลํ าตัวยาวประมาณ  1.2 เซนติ เมตร                   

หัวสีนํ้าตาล ลําตัวสีนํ้าตาลออน ปลายปกหนาและปกหลังสีนํ้าตาลอมเทา 

 

 

 

 การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

           - โรคเชื้อรา ฉีดพนไตรโคเดอรมา ทุก 5-7 วัน 

 - โรคโคนเนารากเนาของพืชผัก ใชเช้ือราไตรโคเดอรมาหวานในแปลงปลูกหรือใชวิธีเขตกรรม 

 - หนอนใยผัก ถาพบจํานวนไมมากจะเก็บตัวมันออกไปทําลายทิ้งหรือหากพบวามีจํานวนมาก

ใชสารบาซิลลัส ทูริงเยนซีส  ผสมนํ้าอัตราสวน 20-80 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเก่ียว 

พืชผักชนิดใบ ตัดครั้งเดียว ยกเวน  ใบกระเพรา โหระพา จะตัดไวตอสามารถเก็บเก่ียวได

ตลอดทั้งป ลางนํ้าทําความสะอาด เก็บใบเหลืองเศษวัชพืชอ่ืนๆ ออกจากแปลง  

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1. ใชสารชีวภัณฑ และสารอินทรียรวมกับปุยเคมี 

2. ใชปุยหมักในการเตรียมแปลงรองพ้ืนทุกครั้ง ควรปลูกโดยปลอดจากสารเคมีตกคาง และ

ไมใหมีโลหะหนักในดินและในผลผลิต หรือปลูกในระบบเกษตรอินทรีย 
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3. ควรยกรองปลูกและรองนํ้าควรจัดระบบการใหนํ้าบัวบกเปนแบบมินิสปริงเกอร เพ่ือให

พืชผักไดรับนํ้าอยางเพียงพอ 

 

การเตรียมแปลง 
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สถานที่และวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตขยายสารชีวภัณฑและแมลงศัตรธูรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที ่

ใชบริเวณหนาบานของ

นางสาวจารุณี นุชมี          

เปนจุดศูนยกลางของกลุมฯ 

และเปนสถานที่ถายทอด

ใ   

อุปกรณ 

อุปกรณสําหรบัผลิตขยาย

สารชีวภัณฑและแมลงศัตรู

ธรรมชาติ ไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงาน

เกษตรจังหวัดนนทบุรี และ

ไดรับการถายทอดความรู

จากสํานักงานเกษตร

จังหวัดนนทบุรี และ

หนวยงานภายใตกระทรวง

เกษตรและสหกรณอยาง

สม่ําเสมอ โดยมีการรวมกัน

ิ ไปใ  ิ

 

เอกสารวัสดุอุปกรณ

ประกอบการเรียนรู 

ณ ที่ทําการกลุม ฯ จะมีการ

ติดเอกสารความรูเกี่ยวการใช

สารชีวภัณฑเพ่ือใหสมาชิกได

เห็นและผานตาอยูอยาง

สม่ําเสมอเปนการทบทวน

ความจําอยูตลอดเวลา ยังมี

การจัดทําเปนแผนพับเพ่ือให

สมาชิกหรือผูสนใจสามารถนํา

กลับไปศึกษาเพ่ิมเติมและใช

ประกอบการใชสารชีวภัณฑที่

แปลงของตนเองไดอีกดวย  
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 3. ภาคีเครือขายที่สนับสนนุการทํางาน 

 หนวยงานภาครัฐ ไดแก  

การบริหารจัดการดาน

การตลาด 

นางจารุณี นุชมี ประธานกลุมฯ 

เปนตัวแทนหลกัในการนํา

ผลผลิตของสมาชิกไปจัด

จําหนาย โดยมีแหลงรับซื้อ 

หลักๆ ไดแก ตลาดไท 

ศูนยการคา Top ตลาดจริงใจ 

ตลาดเกษตรกร การสั่งผาน

โทรศัพท และชองทางการ

จําหนายออนไลนตางๆ    
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1) สํานักงานเกษตรจังหวัด 

2) สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ  

3) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

4) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดนนทบุรี 

6) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

7) สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี 

8) สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี 

9) สภาเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

10) กองทุนฟนฟูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

11) องคการบริหารสวนปกครองสวนทองถิ่น 

12) ผูนําทองถิน่ กํานัน ผูใหญบาน 

 เครือขาย ศพก 

1) เขารวมประชุมเช่ือมโยงเครือขาย ศพก แปลงใหญ ระดับอําเภอ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น

การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย ใน ศพก.อําเภอบางใหญ 

  4. ประโยชนทีไ่ดรับจากการทําเกษตรปลอดภัย 

1) ชวยลดตนทุนการผลิต 

2) เพ่ิมผลผลิตมากขึ้น 

3) สมาชิกสามารถผลิตปุยใชเอง ทําใหลดตนทุนการผลิต 

3) เกษตรกรมสีุขภาพที่ดีขึ้น เน่ืองจากไมตองสัมผัสกับสารเคมี 

4) ผูบริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ จากมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน อย. 

5) สามารถเพ่ิมชองทางการตลาดและเขาถึงผูบริโภคในกลุมที่รักสุขภาพ 

 5. เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 - พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 6. ปจจัยความสําเร็จ 

 1) การแสวงศกึษาหาความรู และเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัย 

 2) ความมุงมั่นในการพัฒนา และไมยอทอตออุปสรรค 

 3) ความเขมแข็งของสมาชิกในกลุม 

 4) หนวยงานภาคีตางๆ มีสวนชวยในการสนับสนุนองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ 

 5) ไดรับรองมาตรฐาน GAP 
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 7. สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

  - ความเขมแขง็ของสมาชิกในกลุมทําใหสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ 

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนดีเดน ประจําป 2562 

 8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 ดานการผลิต เน่ืองจากการผลิตที่ไมมีการซ้ําซอนกันของสมาชิกทําใหผลผลิตลนตลาด และการพัฒนา

คุณภาพผลผลิตใหปลอดภัยสูผูบริโภค ครั้งแรกจึงยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร แตสมาชิกใหการยอมรับและพรอม

การพัฒนา หาแนวทางแกไข รวมกับทางหนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาจนประสบผล

ความสําเร็จสามารถผลิตไดปลอดภัย สมาชิกมีการทําปฏิทินการปลูกพืช ไดเหมาะสมกับการตลาดสามารถมีความ

เขมแข็ง ย่ังยืน และมีรายไดตลอดป 

 9. การขยายผลสูพื้นทีใ่กลเคยีง 

  มีการขยายผลสู ศพก. ในพ้ืนที่อําเภอและตางอําเภอ เปนจุดเรียนรูจากการเขามาศึกษาดูงาน จากกลุม

ตาง ๆ ในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนที่ใกลเคียง 


