
ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จังหวัดพัทลุง ป 2564 

ศพก. อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

ประเด็นการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดาํเนินงาน 

1. ขอมูลทั่วไปของศพก. 

  1.1. ประวัติความเปนมาเกษตรกรตนแบบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกปาลมนํ้ามัน 10 ไร แตก็ยังไมตอบโจทยเพราะรายไดและราคาปาลมตกตํ่าลงเรื่อย ๆ 

 ป 2540 ไปดูงานการปลูกสมโชกุนที่จังหวัดสุราษฏรธานี มีความคิดวานาจะราคาดีเพราะมีการออก

ผลมากจึงกลับมาแบงพ้ืนที่ปลูกยางปลูกสมโชกุนจํานวน 5 ไร แตก็ยังไมตอบโจทยเน่ืองจากตองใชสารเคมี

กําจัดแมลงและเช้ือรามากและเมื่อปลูกสมโชกุนอายุ 5 ปขึ้นไป เกิดอาการสมโชกุนก่ิงและตนแหงตายซึ่ง

สอบถามจากผูรูนาจะเกิดจากสายพันธุตนโชกุน 

 ป 2542 ไปดูงานการปลูกสละ โดยไปกันเองประมาณ 11 คน ที่สวนสละนายอาทิตย มติธรรม 

จังหวัดสุราษฏรธานี โดยมีความคิดวานาจะเปนผลไมที่ตอบโจทยเรื่องรายไดเพราะใหผลผลิตทั้งป ราคาสูง 

และเกษตรกรสามารถกําหนดราคาเองได จึงสั่งซื้อตนพันธุเนินวงศจากจังหวัดจันทบุรี มาปลูกที่สวน จํานวน 

35 ตน และศึกษาเรียนรูจากสละ 35 กอที่ปลูกไว และสอบถามปญหาตาง ๆ ในการปลูกสละกับนายอาทิตย

อยูเรื่อย ๆ 

 นายนัน ชูเอียด ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เกิดที่ตําบลรมเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ครอบครัวประกอบอาชีพทํานาและทําสวน

ยางพารา หลังจากน้ัน ป2518 ไดยายมาต้ังครอบครัวที่หมูที่ 9 ตําบล

หนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง โดยมาปลูกยางพาราเพียงอยาง

เดียวจํานวน 43 ไรและป 2535 แบงที่ดินมาทําสวนผลไม (เงาะ ทุเรียน 

มังคุด ลองกอง) จํานวน 7 ไร ทําสวนยางกับสวนผลไมเรื่อย ๆ มาจน

กระทั้งประสบปญหายางพาราเปนโรคหนายางตายและไดไปดูงานการ

ปลูกปาลมที่จังหวัดกระบ่ี ประกอบกับมีความคิดวารายไดจากการทําสวน

ยางพาราตอไรนอยกวา พืชอ่ืน ๆ เชน ปาลมนํ้ามันเก็บเก่ียวผลไดเร็ว

   



 ป 2545 เมื่อสละที่ปลูกไวเริ่มใหผล และมีรายไดจาการขายสละที่เปนที่นาพอใจ จึงไดสั่งตนพันธุ

เนินวงศจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกเพ่ิม เปน 10 ไร และมีความคิดวาสละนาจะตอบโจทยไดทั้งในเรื่องพ้ืนที่

สามารถปลูกสละไดจริงและมีรสชาติที่อรอย มีรายไดที่สูงขึ้น สามารถกําหนดราคาไดเอง ผลผลิตมีใหขายทั้งป

และไมตองทํางานตอนกลางคืน 

 ปจจุบัน กิจกรรมทางการเกษตรหลัก คือ การปลูกสละ โดยมีพ้ืนที่ปลูกสละจํานวน 53 ไร เปนสละ

พันธุเนินวงศใหผลผลิตแลวจํานวน 15 ไร สละพันธุสุมาลีใหผลผลิตแลว จํานวน 8 ไร กําลังใหผลผลิตพันธุ

สุมาลีจํานวน 15 ไร และปลูกใหมพันธุสุมาลีจํานวน 10 ไร นอกจากน้ีมีการปลูกพืชอ่ืนๆ แซมสวนสละอีกดวย 

ไดแก มะละกอ กลวย และตนโกโก มีแรงงานในครอบครัว จํานวน 6 คน และมีการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรม

การเกษตรมาใชในการดําเนินงาน อาทิเชน ระบบนํ้าแบบสปริงเกอรในสวนสละ ตูอบพลังงานแสงอาทิตย นํ้า

บาดาลเพ่ือการเกษตร ธนาคารนํ้าใตดิน พลังงานไฟฟาจากโซลาเซลล (Solar Cell) และนวัตกรรม“หนอนแม

โจ” แหลงโปรตีนใหมสําหรับเลี้ยงสัตว  

  1.2. ประวัติความเปนมา ศพก. อําเภอปาบอน 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง จัดต้ังเมื่อป 

พ.ศ. 2559 เพ่ือเปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก

เกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนที่ รวมไปถึงเพ่ือเปนกลไกใน

การบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ สินคาหลักของ 

ศพก. อําเภอปาบอน ไดแก สละ ซึ่งเปนไมผลอัตลักษณของจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ 53 ไร ต้ังอยูที่ บานในกอย 

หมูที่ 9 ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง พิกัด : X 624523 Y 799582 จุดเดนของศูนยเรียนรูดาน

การผลิตสละคุณภาพ และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ประกอบดวยฐานเรียนรู  4 ฐาน ดังน้ี  

1) การผลิตสละคุณภาพ 2) การลดตนทุนการผลิต 3) การใชนํ้าอยางรูคุณคา และ4) การแปรรูปสละ 

 ปจจุบันศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก. ) อําเภอปาบอน เปนสถานที่

สําหรับอบรมใหความรู ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรดวยกัน โดยมีเกษตรกรตนแบบ  

นายนัน ชูเอียด เปนวิทยากรที่ถายทอดความรูดานการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารนโยบายการ

ชวยเหลือตางๆ ของรัฐ ในลักษณะการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและ

พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ใหกับเกษตรกร  ตลอดจนเปนสถานที่จําหนายผลผลิตโดยตรงใหกับเกษตรกร 

ที่เขามาในศูนย ซึ่งมีเกษตรกรทั้งในและนอกพ้ืนที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเขามาใชประโยชน

จาก ศพก. ปละมากกวา 300 กวาคน นอกจากน้ียังมีศูนยเครือขาย ศพก. อ่ืนๆ ในอําเภอปาบอน จํานวน  

11 ศูนยเครือขาย ที่มีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน และเปนสถานที่ใหบริการ

ขาวสารและบริการดานการเกษตรอีกดวย 



2. การนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

 2.1 แรงจูงใจในการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

    เน่ืองดวยแรงงานในการทําการเกษตรภายในสวนใชแรงงานภายในครอบครัว จํานวน 6 คน ไมมีการ

จางแรงงานภายนอกครัวเรือน เพ่ือลดตนทุนในการผลิต ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี 

เก่ียวกับดานการเกษตรมาชวยในงานดานตางๆ ภายในสวน ไมวาจะดานการผลิต ดานการแปรรูป และ 

ดานการตลาด ซึ่งเทคโนโลยีดานการเกษตรก็มีหลากหลายวิธี โดยเมื่อพูดถึงเรื่องการทําเกษตรแลว หลังจากได

วิเคราะหสภาพพ้ืนที่ของตนเองเรียบรอยแลว สิ่งที่จะตองมาควบคูและตองเตรียมใหพรอมน่ันก็คือเรื่อง “นํ้า” 

โดยมีคํากลาวที่วานํ้าเปรียบเสมือนเปนหัวใจหลักของการทําเกษตร เน่ืองจากพืชจะตองอาศัยนํ้าในการ

เจริญเติบโต ทั้งยังมีสวนชวยนําสารอาหารในรูปแบบของสารละลายทั้งทางดินและทางใบไปเปนอาหารของพืช

อีกดวย จึงไดศึกษาระบบนํ้าที่ใชในการทําเกษตรวามีแบบไหนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และสามารถนํามา

ประยุกตใชที่สวนได โดยการติดต้ังระบบรดนํ้าในสวนแบบสปริงเกอร เปนหน่ึงในตัวชวยสําคัญสําหรับการ 

ทุนแรงและประหยัดเวลาในการรดนํ้าสละภายในสวน 

 2.2 วิธีการดําเนินงาน 

   ในการติดต้ังระบบนํ้าแบบสปริงเกอรภายในสวนสละ (พ้ืนที่สวน 11 ไร) มีขั้นตอน ดังน้ี  

   1) ศึกษาความตองการนํ้าของพืช (สละ) 

   2) ศึกษาสภาพลักษณะของพ้ืนที่  

   3) วัสดุอุปกรณ :  

   - ทอเมน ขนาด 4 น้ิว 

   - ทอแยก ขนาด 2 น้ิว 

   - ทอจายนํ้า ขนาด 1 น้ิว 

   - วาวลนํ้า 4 ตัว 

   - หัวสปริงเกอร 400 หัว 

   - ปมนํ้า ขนาด 3 แรงมา ใชระบบไฟฟา 

   4) วิธีการติดต้ัง 

   - พ้ืนที่การทําเกษตร (ขุดยกรองปลูกสละ โดยมีรองนํ้าสําหรับเลี้ยงปลา) : จํานวน 11 ไร โดยเปน

พ้ืนที่นํ้า 3 ไร ขนาดของสระนํ้า 25*40 เมตร 

 

 



 

 

 

 

 

   - ทําการติดต้ังปมนํ้าไฟฟาขนาด 3 แรงมา ใชฟา 220 โวลต โดยติดต้ังไวบนทุนลอยในนํ้าเพ่ือลด

แรงกระชาก สามารถสงแรงดันนํ้าไดดีขึ้น 

 

 

 

 

   - ออกแบบระบบทอเมนนํ้า : ซึ่งหลักการในการวางระบบทอเมนระบบนํ้ามีขอกําหนดวา ทอเมน

ใหญเทาไรก็ย่ิงดีเปนหลักเพ่ือลดโหลดของมอเตอรปมนํ้าและเพ่ิมแรงดันในทอเมนระบบนํ้า โดยภายในสวน

เลือกใชปมนํ้าขนาด 3 แรงมา จึงใชทอเมน 4 น้ิว  

   - การวางทอเมนระบบนํ้า : ระบบทอเมนเปนระบบวนลูป หรือทอเมนเช่ือมตอกันทั้งระบบ ทําการ

วางทอเมนขนานกับแปลงปลูกสละ โดยทอเมนเปนทอ pvc ขนาด 4 น้ิว  

   - ทําการติดต้ังทอแยกตอออกมาจากทอเมน ในจุดน้ีจะมีวาลวนํ้าติดต้ังอยูที่ทอแยก 1 ตัว/จุด 

จํานวน 4 จุด (4 Zone) โดยวางแนวทอแยกแนวกลางของแปลงสละ 

   - ติดต้ังทอจายนํ้าซึ่งจะติดต้ังรวมกับหัวสปริงเกอรจายนํ้า โดยทําการตัดทอ PVC ขนาด 1 น้ิว 

ออกมาเปนทอนๆ ละ 1 เมตร ติดต้ังรวมกับหัวสปริงเกอรจายนํ้า จํานวน 400 หัว (Zone ละ 100 หัว) 

   5) วิธีการใหนํ้า : เปดใหนํ้าสละภายในสวนสลับกัน ครั้งละ 200 หัว (2 Zone) เปนเวลา 15 นาทีตอ

ครั้ง โดยใหนํ้าสละวันเวนวัน ในชวงเย็น 

 

 

 

 

 

 

 



  2.3 ภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

   1) ศูนยเครือขายทั้ง 11 ศูนย ซึ่งมีการปลูกสละทั้งหมด ใหมีจุดเดนของแตละศูนย ประธานแตละ

ศูนยสามารถถายทอดความรูใหกับเกษตรกรรายอ่ืนได มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกเดือน  

   2) ลูกชายเปน Yong smart farmer มีสวนชวยในการพัฒนาศูนย เพ่ือใหไดผลิตภัณฑใหม  ๆเชน สละลอยแกว 

    3) กลุมแปลงใหญสละปาบอน เพ่ือชวยกันพัฒนา ดานการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนผลผลิต  

ดานคุณภาพ ดานการตลาด และดานจัดการบริหารกลุม 

   4) กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอปาบอน สงเสริม

อาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการผลิตไมผลอัตลักษณจังหวัดพัทลุง 

สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมไมผล และการจัดการศัตรูพืชเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร  

   5) กรมพัฒนาที่ดิน ในการตรวจวิเคราะหดินและใหความรูการทํานํ้าหมัก และปุยหมักชีวภาพ 

   6) กรมชลประทาน ในการขุดลอกคูคลองสงนํ้าในพ้ืนที่ 

   7) กรมวิชาการเกษตร ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GAP 

   8) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ในการสนับสนุนการขุดเจาะบอบาดาล 

   9) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ในการสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า 

      10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการสนับสนุนองคความรูจากงานวิจัย 

 2.4. ประโยชนที่ไดรับ 

   1) ลดแรงงาน ประหยัดเวลา สามารถไปทําอยางอ่ืนได 

   2) ประหยัดนํ้า เน่ืองจากสามารถคุมและกําหนดเวลา ปริมาณในการรดนํ้าตนไมได 

   3) ชวยทําใหพ้ืนที่บริเวณสวนของคุณมีอุณหภูมิเย็นขึ้น เพ่ิมความช้ืนในอากาศไดดี 

   4) ไดผลผลิตมีคุณภาพ และสม่ําเสมอ สามารถคํานวณปริมาณผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการ

ของตลาดได 

    5) สามารถดูแล และบริหารจัดการสวนผลไมไดดีขึ้น 

  2.5 เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

   1) การใหปุยพืชผานทางระบบนํ้า 

   2) รวมกับสถาบันการศึกษาจัดต้ังหอง Lab เกี่ยวกับการเกษตรของชุมชน 

  2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

   1) ความต้ังใจที่จะพัฒนาดานการเกษตรตอเรื่อยๆ ไมหยุดน่ิงอยูกับที่ “ความรูไมมีวันสิ้นสุด ทุกที่คือ

หองสมุด” มีความพรอมในการรับสิ่งใหมๆ เสมอ 



   2) มีการรวมกลุม สรางเครือขาย และใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุม ไดแก

รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันทํา รวมรับผลประโยชน และรวมกันประเมินผล 

   3) มีศูนยเครือขายกระจายอยูทั่วพ้ืนที่ 11 ศูนย โดยแตศูนยมีจุดเดน และมีความพรอมที่จะถายทอด

ความรูใหกับเกษตรกรรายอ่ืนได 

    4) มีหนวยงานภาคีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชวยในการสนับสนุนองคความรูและ

เทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงดานงบประมาณ 

  2.7 สิ่งดีดีที่คาดไมถึง 

    1) ผลผลิตภายในสวนเปนที่ยอมรับ สามารถจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัว 

    2) สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรทั้งในและนอกชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ที่สนใจได 

    3) การไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ใหการ

สนับสนุนในดานตางๆ ใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

    4) การไดรับการยอมรับจากเกษตรกรในพ้ืนที่ใหเปนผูนําดานการเกษตรของชุมชน 

  2.8 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

   1) ความกาวหนาของเทคโนโลยี  

   - ดวยขอจํากัดเรื่องอายุ ทําใหตามไมทันเทคโนโลยีสมัยใหมที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว/สราง

ทายาทเกษตรกรรุนใหม  

    2) การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

     - เทคโนโลยีดานการเกษตรสวนใหญตองใชงบประมาณสูง/พัฒนาใหมีราคาตํ่าลงเพ่ือใหเกษตรกร

สามารถเขาถึงได 

     - เทคโนโลยีบางตัวตองใชความรูที่เฉพาะดาน/คิดคนพัฒนาเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถเขาถึง

และจับตองได 

  2.9 การขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียง 

    1) ขยายผลสูศูนยเครือขาย ศพก. จํานวน 11 ศูนย  

    2) ขยายผลสูสมาชิกกลุมแปลงใหญ และเกษตรกรผูสนใจ 
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ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน ศพก.อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อคณะผูจัดทํา  

การถอดบทเรยีน ศพก. ประเด็นการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

  ผูจัดทํา 

   1. นางปรียา จิตตพงศ  เกษตรอําเภอปาบอน 

   2. นางสาวเตือนจิต วิสุทธิสรรพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

   3. นางสาวกันยรัตน เกื้อนุน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

   4. นางสาวดวงเนตร แกวพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

   5. นางสาวชมพูรัตน ชมบุญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

   6. นางสาวชริดา แกวรัตนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


