
ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

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

 

1. ประวัติความเปนมา 

    1.1 เกษตรกรตนแบบ  

          ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอตะกั่วทุง 

 

 

            นายสมบัติ  ยกเช้ือ 

                 อายุ 55 ป 

ระดับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาสงเสริมการเกษตร 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 

  มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต จังหวัดภูเก็ต 

   ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานทานุน จังหวัดพังงา 

อาชีพ เกษตรกรและผูใหญบาน หมูที่ 9 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง  จังหวัดพังงา 

บานเลขที่ 24/2 หมูที่ 9 ตําบลโคกกลอย 

อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา            

โทรศัพทมือถือ 086-2795380 

 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับประเภททางการเกษตรที่ดําเนินงาน 

1.2.1 ประสบการณในการทาํงานภาคเกษตร 23 ป 

 เริ่มประกอบอาชีพทางการเกษตรเมื่อป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน รวมเปนระยะเวลาประมาณ 23ป โดย

พ้ืนฐานครอบครัวของนายสมบัติ มีอาชีพทําการเกษตรมาต้ังแตบรรพบุรุษ จนเมื่อไดเปนผูใหญบาน ไดเล็งเห็นถึงปญหา

ทางการเกษตรที่เกษตรกรตองประสบ ทําใหเกษตรกรสวนใหญเปลี่ยนไปทําอาชีพอยางอ่ืน ประกอบกับสังคมไดเปลี่ยน

วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปนสังคมเมืองมากขึ้น จึงมีแนวความคิดที่จะแกปญหาทางการเกษตรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

รูปแบบทางการเกษตร เชน ปญหาจากลักษณะดินไมดี ไมเหมาะสมในการปลูกพืช หรือปญหาจากโครงสรางแรงงานที่

เปลี่ยนไป เปนสังคมผูสูงอายุมากขึ้นจึงตองการปรับรูปแบบการทําการเกษตรใหเหมาะกับวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองมาก

ขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและไดดําเนินการเรื่อยมา 

1.2.2 กิจกรรมการเกษตรที่ดําเนินงาน 

 1. ทําสวนยางพารา   

2. ทําสวนผลไมผสมผสาน 

 3. เลี้ยงไกไข    



4. เลี้ยงปลา 

 5.ปลูกพืชผักในโรงเรือน (เมลอน, มะเขือเทศ, พืชผักตางๆ) 

1.2.3 รายละเอียดกิจกรรมทีดํ่าเนินงาน 

 (1) ทําสวนยางพารา อาชีพทําสวนยางพารา เปนอาชีพหลักของคนพังงา นายสมบัติ ไดประกอบอาชีพทําสวน

ยางพารา ตามแนวทางที่บิดาวางไว โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 15 ไร และไดเรยีนรูเพ่ิมเติมถึงการ 

บริหารจัดการเพ่ือลดตนทุนการผลิตเพราะในชวง 4-5 ปทีผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางพารา ประสบปญหาราคา

ยางพาราตกตํ่า การลดตนทุนการผลิตเปนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบจากปญหาดังกลาว เชนการผลิต

ปุยอินทรีย หรอืปุยหมัก ใชในสวนยางพาราเพ่ือลดการใชปุยเคมี ซึ่งนอกจากเปนการลดตนทุนแลว ยังเปนการปรับปรุง

คุณภาพดินดวย 

  (2) ทําสวนผลไมผสมผสาน โดยปลูกผลไมแบบผสมผสานกันหลากหลายชนิด บนเน้ือที่ประมาณ 5 ไร 

เพ่ือรับประทานในครัวเรือน และสวนที่เหลอืนําไปจําหนาย ทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้น ผลไมที่ปลูกไดแก ทุเรียน 

มังคุด เงาะ ลองกอง ในการทําสวนผลไม เปนการทําแบบปลอดสารเคมี จะใชเฉพาะสารอินทรียเทาน้ัน เชน ใชปุย

อินทรียหรือ ใชปุยหมักจากเศษวัสดุในครัวเรือน ใชนํ้าหมกัจากผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือปองกัน กําจัดศัตรูพืช และเพ่ือ

บํารุงหรือเรงการเจริญเติบโต  

  (3) การเลี้ยงไกไขเปนการเลี้ยงแบบอินทรียเชนกัน ไมใชสารเคมีและอาหารเม็ด แตจะใชวัสดุเศษ

เหลือตางๆทั้งจากครัวเรือนและจากในสวนเปนอาหาร  

  (4) การเลี้ยงปลา เลี้ยงเพ่ือใชเปนอาหารสําหรับบริโภคในครัวเรือน สวนที่เหลือจึงนําไป

จําหนาย เปนการเลี้ยงแบบอินทรีย ไมมีการใชสารเคมีและอาหารเม็ด อาหารปลาจะไดจากมูลไกและวัสดุเศษเหลือ

ตางๆ  

  (5) ปลูกพืชผัก ผลไม ที่เปนเดนคือปลูกพืชผัก ผลไมในโรงเรือน นายสมบัติ ยกเช้ือ หรือ “ผูใหญ

หมอ”เปนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการปลูกพืชทางเลือกใหมในโรงเรือนระบบปด โดยไดกอสรางโรงเรือนระบบ

ปดขนาดใหญ กวาง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ทําการปลูกเมลอนเพ่ือการคาเปนเจาแรกของจังหวัดพังงา ใชสายพันธุอา

มาอิ พันธุเจพีออแรนจ และพันธุแคนซา จาํนวน 500 ตนในการปลูกใชพลังงานจากแผนโซลาร เซลล ควบคุมการใหนํ้า 

และปุยแบบอัตโนมัติในระบบนํ้าหยด และระยะเวลาการใหนํ้าตามความตองการของพืช และสภาพภูมิอากาศ ใช

ระยะเวลาประมาณ 70-80 วัน ขึ้นอยูกับสายพันธุ และฤดูปลูก สามารถทํารายไดใหประมาณ 75,000-100,000 บาท 

นับเปนรายไดที่งดงามในยามที่ราคายางพาราตกตํ่า นายสมบัติ มแีนวคิดในการหันมาปลูกผัก ผลไมในโรงเรือนระบบ

ปด เน่ืองจากการเพาะปลูกที่ผานมาตองประสบปญหาภัยจากธรรมชาติ ไดแก ภัยแลง นํ้าทวม วาตภัย ซึ่งเปนภัยที่

ควบคุมไมได จงึไดมีความคิดที่จะปลูกพืชระบบปดซึ่งสามารถควบคุมการผลิตได โดยไมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ที่

สําคัญสามารถควบคุมเวลาใหผลผลิตออกสูทองตลาด และกําหนดราคาจําหนายเองได โดยเปดใหลูกคาสั่งจองทางสื่อ

ออนไลน และจําหนายที่รานคาชุมชนของหมูบาน ซึ่งนอกจากจําหนายผลผลิตแลว ยังเปดใหบริการแกผูที่สนใจได

ถายภาพในแปลงเพ่ือเปนที่ระลึกเปนการสรางรายไดเสริมอีกทางหน่ึงดวย พืชผักที่ปลกูในโรงเรือน นอกจากเมลอนแลว 

ยังมีมะเขือเทศ ผักกาด ผักสลดั ตนหอม ฯลฯ ซึ่งผักที่ปลกูในโรงเรือนระบบปดทั้งหมดไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) จากกรมวิชาการเกษตร 

1.2.4 จํานวนเน้ือที่ที่ใชในการประกอบเกษตรกรรม เน้ือทีป่ระมาณ 20ไร 



 1.2.5 ใชแรงงานสวนใหญจากคนในชุมชน ในรูปแบบของการจัดการกลุม โดยมีการกระจายรายไดตาม

อัตราสวนการมีสวนรวมของสมาชิก เปนการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ สรางรายไดเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว และปลูกฝงการรักษาอาชีพเกษตรกรรมไวใหคงอยูคูทองถิ่น 

 

 1.2 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอตะก่ัวทุง 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอตะกั่วทุง ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงาน

เกษตรอําเภอตะกั่วทุง ใหเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เมื่อป พ.ศ. 25๕9 ตาม

นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งความพรอมสวนตัว และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในการพัฒนาฐานเรียนรู ศาลาเรียนรู การผลิตสื่อองคความรู นิทรรศการ ปายตางๆ จนทําใหศูนยเรยีนรูแหงน้ีมี

ความสมบูรณแบบ และพรอมในการใหบรกิารเกษตรกรทั้งใกลไกล ที่เขามาเรียนรู ตอบโจทยของรัฐบาล และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดอยางแทจริง ศพก. ตะกั่วทุงมีการทําโรงเรือนที่ทันสมัยเพ่ือยกระดับสินคาทางการ

เกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ปราศจากการรบกวนจากศัตรูพืช มีความปลอดภัยตอผูบริโภคสงผลใหผลิตผล

ทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น มรีายไดตลอดทั้งป และสงเสรมิใหเกิดการทองเที่ยวในชุมชน มีการจัดต้ังคณะกรรมการ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอตะกั่วทุง จํานวน 16 คน เพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางของ ศพก. และรับการถายทอดความรูจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของ ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ 

ใหกับสมาชิกโดยเฉพาะดานการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต โดยมีการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหา

ใหเกษตรกรดวยกัน อยางนอย ปละ 4 ครัง้ 

ดวยการขับเคลื่อนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริมการเกษตร ที่ใหศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลงการเรียนรูของเกษตรกร เปนการประสานระหวางภาครัฐและ

ประชาชนตามแนวทางประชารัฐ สูภาคการเกษตร เกษตรกรเกิดการพัฒนา เช่ือมโยงการขับเคลื่อนการเกษตรแบบ

แปลงใหญ การทองเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาอาชีพและสรางไดใหเกษตรกร ไดอยูดีมีสุข เขมแข็ง อยางย่ังยืน 

 

ฐานการเรียนรูที่ 1. การลดตนทุนการผลติยางพารา  

การผลิตปุยอินทรีย หรือปุยหมัก ใชในสวนยางพาราเพ่ือลดการใชปุยเคมี ซึ่งนอกจากเปนการลดตนทุนแลว ยังเปน

การปรับปรุงคุณภาพดินดวย 

  
 

 

 

 



ฐานการเรียนรูที่ 2. ปลูกพืชผัก ผลไมในโรงเรือน การปลูกพืชทางเลือกใหมในโรงเรือนระบบปด โดยไดกอสราง

โรงเรือนระบบปดขนาดใหญ กวาง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ทําการปลูกเมลอนเพ่ือการคาเปนเจาแรกของจังหวัดพังงา 

ใชสายพันธุอามาอิ พันธุเจพีออแรนจ และพันธุแคนซา 

  

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 3. การปลกูพืชผักบนโตะ 

การทําเกษตรของชุมชนเมืองมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่และการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสตนทุนสูง จึงเปลีย่นการปลูกพืช

บนโตะโดยใชดินแทน ซึ่งดูแลจัดการแปลงงาย หางไกลแมลงศัตรูพืช มวัีชพืชและโรคระบาดนอย เชนผักกาด ผักสลัด 

ตนหอม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 4. ทองเทีย่วเชิงเกษตร 

มีพักที่เปนรูปแบบโฮมสเตย ไวบริการรวมทั้งมีอาหารพ้ืนเมืองที่ทําจากวัตถุดิบในทองถิ่นไวบริการ และ มีกิจกรรมทาง

การเกษตรตางๆ 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูที่ 5. รานคาชุมชนและผลติภัณฑ 

 

 

 

 

 



 

แปลงเรียนรู : การปลูกพืชผักบนโตะ และการปลูกพืชในโรงเรือนระบบปด 

 

 

 

 

 

 

2.1 แรงจูงใจในการนาํเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนนิงาน 

     เดิมเกษตรกรในหมูบานมีการทําเกษตรแบบเคยชิน คือการปลูกผักแบบความเช่ือตามมีตามเกิด เมื่อเกิดภัย

ธรรมชาติหรือโรคภัยจากแมลง ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย เกษตรกรมีรายไดไมตอเน่ืองและประสบ

ภาวะการณขาดทุน เปนหน้ีเปนสิน ดวยเหตุน้ี ผูใหญสมบัติและเกษตรกร จึงไดรวมกันคิดหาวิธีแกไขปญหา โดยเริ่มจาก

การเรียนรูผานชองทางความรูตาง ๆ เชน หนังสือ อินเตอรเน็ต จากสถาบันการศึกษาที่เขามาใหความรู จากการศึกษาดู

งานโครงการพระราชดําริตาง ๆ นํามาสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตรแบบเคยชิน เปนการทําการเกษตร

แบบเรียนรู โดยเริ่มแรกไดนําทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน เชน ไมไผ มาทําโครงหลังคาและโรงเรือนเพ่ือปองกันภัย

ธรรมชาติและภัยจากโรคแมลง ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับผลกระทบนอยลง แตยังมีตนทุนที่สูงและความคุมคายัง

ไมคงที่ จากน้ันไดมีการตอยอดโดยการสรางโรงเรือนอัจฉริยะ  

2.2 วิธีการดําเนนิงาน  

 การสรางโรงเรือนที่ไดมาตรฐานมีระบบปฏิบัติการผานแอปพลิเคชัน โดยสั่งการจากมือถือ มีเซ็นเซอรอานคา

อุณหภูมิในโรงเรือนและในดิน เปนการคิดตอยอดใชนวัตกรรมใหมๆ รวมกับภาคีเครือขาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ภาคีเครือขายทีส่นบัสนนุการทาํงาน 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ปศุสัตวจังหวัดพังงา ประมงจังหวัดพังงา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินพังงา กศน.อําเภอตะก่ัวทุง และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2.4 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม  

 ในการพัฒนาตอยอดคิดคนนวัตกรรมดังกลาว ทําใหเกิดความคุมคาในการผลิตสินคาทางการเกษตรมากขึ้น

เกษตรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ความคุมคาของโรงเรือนอัจฉริยะ 

1. ลดการใชนํ้าลง 60 % 

2. ลดแรงงานได 40 %    

3. ตนพืชแข็งแรงขึ้นเพราะไดนํ้าสม่ําเสมอ 

4. ผลผลิตมคีณุภาพมากขึ้น 

5. มีรายไดเพ่ิมขึ้น 20 % และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมได  

2.5 เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 ตอยอดเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

(1) การใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชกับการทําเกษตรในโรงเรือนปด 

(2) การใชการประชุมอยางตอเน่ือง 

(3) นําหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

(4) มีตลาดจําหนายสินคา อยูไมไกลหมูบาน 

(5) สามารถพัฒนาหมูบานเปนที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร  

(6) อยูใกลจังหวัดภูเก็ต ใกลสนามบินภูเก็ต สะดวกกับการเดินทางของคนภายนอกมาช้ือผลผลิตในหมูบานและศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยนเรียนรูมีภูมิปญญามาก 

 



 

 

2.7 สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

โรงเรือนที่ปลูกเปนแปลงแรกของจังหวัดพังงาที่มีการออกแบบแบบที่ทันสมัย ใชระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงาน

จากโซลารเซลล ซึ่งมีตนทุนทีค่อนขางสูง เกษตรกรบางสวนไมเห็นดวยแตเมื่อผลผลิตออกวางจําหนาย ปรากฏวาไดรับ

การตอบรับที่ดีมาก จึงตอยอดเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีการจัดมุมในแปลงเมลอนสําหรับใหนักทองเที่ยว

ถายภาพ จากผลตอบแทนทีคุ่มคาทําใหมีเกษตรกรสนใจเขามาศึกษาดูงาน และนําไปเปนแบบอยางอยางแพรหลาย 

 

  

2.8 ปญหา อุปสรรค 

และวิธีการแกไข  

 ปลูกพืชผัก

ในโรงเรือนปด 

ตนทุนที่คอนขางสูง 

 

2.9 การขยายผลสู

พื้นที่ใกลเคียง 

 ความสําเร็จ

ของการปลูกพืชผักใน

โรงเรือนปด เชนมะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุน เมลอน และผักอ่ืนๆอีกหลายชนิด มีเกษตรกร

นําไปเปนแบบอยางกันมาก และที่ไดรับความสนใจจากเกษตรกรในชุมชนเปนอยางมากคือ เมลอน เน่ืองจากให

ผลตอบแทนสงู และการปลกูในโรงเรือนปด ทําใหสามารถกําหนดชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวและกําหนดราคาเองได จาก

ผลตอบแทนทีคุ่มคาทําใหมีเกษตรกรสนใจเขามาศึกษาดูงาน และนําไปเปนแบบอยางอยางแพรหลาย 

  

 


