
 

  

 

   สรุปการถอดบทเรียน 

 

 

     ศูนย์เครือข่ายศพก.ด้านการผลิตผลไม้ 

หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร.  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

 

 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปี 2564 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 

 

 



บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของศพก. 

1. ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ 

ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย :   นายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ 
เบอร์โทรศัพท์ :  081 081 8751             
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  :  ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 
ทำเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอกระบุรี  จังหวัด ระนอง 
ชื่อศูนย ์: วิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพอินทรีย์  
ประเภทศูนย์เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่   5  ตำบล   จ.ป.ร.    อำเภอ   กระบุรี    จังหวัด    ระนอง 
พิกัด : x : 485614 y: 1167840 zone : 47  
 

แผนผังที่ตั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังที่ตั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 

แผนผังภายในฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังการใช้พื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 



หลักสูตรการเรียนรู้ : 1. การจัดการมังคุดคุณภาพ 
                          2. การเลี้ยงไก่ 
       3. การผลิตน้ำหมักชีวภาพ 
                4. การเลี้ยงปลา 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑  การจัดการมังคุดคุณภาพ     

 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๒  การเลี้ยงไก่/ห่าน 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๓  การผลิตน้ำหมักชีวภาพ                       
 
 
 
 
 
 
 
  ฐานการเรียนรู้ที่ 4  การเลี้ยงปลา 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ประเด็นการถอดบทเรียน 

เรื่อง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

1.แรงจูงใจในการดำเนนิการตามประเด็นการถอดบทเรียน 
 จากสถาณการณ์ในปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสำคัญกับการรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  การบริโภค
อาหารปลอดภัย จึงทำให้ตลาดอาหารสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน” ซึ่งจังหวัดระนองนั้นได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการเกษตรเป็น
อันดับต้น การผลิตพืชอินทรีย์ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดระนอง และเป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจหันมาผลิตพืชแบบอินทรีย์เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน และเพื่อตอบสนองการ
ตลอดในยุกต์ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการผลิตแบบพึ่งพาตนเองแล้วนั้น ยังช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป 
 นายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน รางวัลที่ 1 ของจังหวัด
ระนอง ปี 2562 เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีลักษณะหัวไวใจสู้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความตื่นตัวสูง  ใฝ่รู้
หาความรู้ใหม่ๆ พร้อมที่จะยอมรับความคิด นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ มีทรัพยกรทั้งทุน ที่ดิน   
เป็นของตนเอง และยังสนใจการทำการเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงดำเนินการการถอด
บทเรียนของนายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรจังหวัดระนอง และผู้สนใจ 

 

2. วิธีการดำเนินงาน 
     2.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรต้นแบบและศพก 
     2.2 ตั้งประเด็นในการเกษตรข้อมูลเพื่อสอบถามเกษตรกรต้นแบบ 
     2.3 เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้พร้อมทั้งเสริมองค์ความรู้ 
 

 
 

 
 
 



3. สรุปองค์ความรู้ 
3.1 แนวคิดในการทำงาน 

“แนวคิดที่จะสืบสานอาชีพการเกษตรของครอบครัว” เพราะบิดามีอายุมากขึ้นและสุขภาพไม่ดี 
จำเป็นต้องมีคนมาสานต่อและดูแลอย่างใกล้ชิด จึงตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรในบ้านเกิดของตัวเอง เริ่ม
จากการพัฒนาสวนมังคุด จำนวน ๒๕ ไร่ “ตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้สารเคมี” ให้ได้เพราะเห็น
ตัวอย่างที่พ่อทำมาแล้วว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มจริงจังกับกระบวนการผลิตมังคุดแบบ
เกษตรอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนครั้งแรกยังไม่มีความรู้และยังยึดติดวิธีการเดิมๆของพ่อที่ใช้สารเคมี ได้ลองผิด
ลองถูก ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและ “น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้” มีการศึกษา
เพิ่มเติมเกษตรอินทรีย์ หนังสือ เอกสารวิชาการ งานวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร เป็นเรื่องที่ต้องสนใจใฝ่รู้ 
ดังนั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จึงต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยน การฝึก
ทักษะต่าง ๆ ในการจัดการดูแลสวน รวมถึงการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ รวมทั้งการริเริ่มทำตลาดออนไลน์ผ่าน
เพจในเฟสบุ๊ค   

ปี 2557 งดใช้สารเคมี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และปรับเปลี่ยนจากการใช้เคมี เป็นการทำเกษตรแบบ
อินทรีย์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการผลิตปุ ๋ยใช้เองควบคู ่กับการลดต้นทุนการผลิตเมื ่อมีองค์ความรู ้ใน
กระบวนการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลวิธีการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพให้กับพี่น้อง
เกษตรกรในชุมชนทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ภาพที ่3 แผนภูมิแสดงอัตราการลดการใช้สารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.2 การปฏิบัติตามหลักการอินทรีย์ 
 การปลูกพืชอินทรีย์ ในพื้นที่ปลูกจำเป็นต้องสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
ทั ้งเรื ่องการปลูก บำรุงรักษา แรงงานต่าง  ๆ การปลูกพืชอินทรีย์ จำเป็นต้องวางระบบการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การดูแลรักษาแปลง การบริหารเรื่องเวลา การบริหารเรื่องโรคและแมลง ซึ่งต้องมีการ
เตรียมการที่ซับซ้อนกว่าการปลูกพืชแบบเคมี เนื่องจากการปลูกพืชแบบอินทรีย์ การบริหารจัดการแปลง                
มีปัจจัยองค์ประกอบเรื่องการทดแทนธาตุอาหารของพืช การป้องกันโรคและแมลงที่ต่างจากการปลูกพืชเคมี 
โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต ดังนี้ 

1) การผลิตมังคุดอินทรีย์ 
  

  1. ดูแลตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยว       
 2. การตัดแต่งกิ่ง     
 3. การตัดหญ้า     
 4. การกวาดโคน   
 5. การใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 6. การฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรสารไล่แมลงและสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช 
 7. การฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมัก   
 8. การให้น้ำ 
 9. วิธีการเก็บเกี่ยว 
 

 
  
   

  
  
  
  
  
  



2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมในมังคุดอินทรีย์ 

➢ มีการตัดหญ้าในแปลงมังคุดปีละ 3 ครั้ง   
➢ ใช้น้ำหมักปลาและกากกุ้งช่วยบำรุงต้นและใบ น้ำหมักผลไม้ พด.2 ฉีดพ่นตลอดกระบวนการผลิต

ตั้งแต่ช่วงเตรียมต้นจนถึงติดผล 
➢ มีการจัดการศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ และน้ำหมักสมุนไพร พด.7 ในการกำจัดหนอนกินใบ 

หนอนชอนเปลือก และแมลงศัตรูพืชในแปลงมังคุด 
➢ รักษาสมดุลธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมสระน้ำ มีการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง 
➢ มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงเพื่อเป็นการลดตันทุน ได้แก่ การทำหัวพ่นสารชีวภัณฑ์จาก

ท่อพีวีซี สปริงเกอร์ขวดน้ำออกซิเจน อุปกรณ์ให้ปุ๋ยด้วยพลังน้ำ พลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์และ
ควบคุมระบบการจ่ายน้ำผ่านสมาร์ทโฟน 

  
  

  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



3) การบริหารจัดการแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 
 พ้ืนที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่ 25 ไร่ เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ที่ไม่มีความเสี่ยง

ต่อ การปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนัก แหล่งน้ำที่ใช้สระขุด ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน มีการเก็บ
ตัวอย่างน้ำเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง มีการขุดคูน้ำและมีแนวต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกันชน 

  

 
4) การจัดการและการปรับปรุงบำรุงดิน  

➢ มีการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเอง 
➢ มีการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลวัว 
➢ มีการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 
➢ มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 

5) การจัดการศัตรูพืช มีมาตรการการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  เช่น  น้ำหมักสมุนไพร พด.7 ในการกำจัดหนอนกิน

ใบ หนอนชอนเปลือก และแมลงศัตรูพืชในแปลงมังคุด  มีการปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเอง มีมาตรการและ
การป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ตามมาตรฐานที่กำหนดมีการใช้น้ำส้มควันไม้และสารชีวภัณฑ์ในการ
ไล่แมลง มีมาตรการกำจัดวัชพืชโดยการตัดและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ในเครือข่า ย
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  

  
  
 
 



6) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียวของพืชแต่

ละชนิด มีการล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเกี่ยวทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ล้างทำความ
สะอาดผลผลิต และเป่าลมให้แห้ง และมีการคัดเลือกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออก  

 

  

  
7) การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง  

การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่งมีคุณภาพตามหลักปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ โดยเน้น
ด้านสุขลักษณะ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน สารเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ 
  

       
 

5.ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการทำงาน 

หน่วยงาน เรื่องท่ีสนับสนุน 
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง  สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ผลและปัจจัย

ทางการผลิต 
3. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา 
4. สำนักงานปศสุัตว์จังหวัดระนอง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ 
5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มการสร้าง

เสริมความเข้มแข็ง 
6. สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน และวัสดุปรับปรุงดิน 
7. ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรระนอง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการGAP และการทำ

เกษตรแบบอินทรีย์และ 



6.ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1) มีความรู้และผลิตพืชอย่างมีระบบ ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี 
    2) ได้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี เชื้อโรค และ ศัตรูพืช เป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 
    3) ได้การรับรองระบบการผลิตและผลผลิตเป็นที่ยอมรับ 
    4) ผลผลิตมีคุณภาพ ผู้บริโภคม่ันใจ 
    5) เกษตรกรและผู้ซื้อได้บริโภคพืชผัก ผลไม้ท่ีปลอดภัย มีคุณภาพดี ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 
    6) มีรายได้จากการขายผลผลิตพืชที่ปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่งคั่ง 
 
7. เป้าหมายการพัฒนาลำดับถัดไป 
    : การพัฒนาฐานเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

8. ปัจจัยความสำเร็จ 

     : การพยายามในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

9. สิ่งดีดีที่คาดไม่ถึง 

     : จากความทุ่มเท มุ่งม่ัน และตั้งใจในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ประสบความสำเร็จแล้ว ยังได้คัดเลือก
ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนดีเด่นระดับเขต (ภาคใต้ตอนบน) ประจำปี 2562 

10. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

     : การระบาดของแมลงศัตรูพืช มีผลทำให้ผลผลิตลดลง จึงมีการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีวภัณฑ์               
และน้ำหมักชีวภาพ และวิธีเขตกรรมภายในสวนมังคุดเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้ปริมาณ 

11. การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 

     :  หลังจากท่ีได้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ประสบความสำเร็จแล้ว ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ผลิตและการจัดการแหล่งพืชอินทรีย์ เป็นผู้นำแบบอย่างการทำมังคุดเกษตรอินทรีย์ ไปยังสมาชิกกลุ่มผู้ปลูก
มังคุด เนื่องจากคนส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรแบบเคมีมาก่อน จนได้แบบอย่างที่ดี จึงส่งผลให้มีผู้สนใจปรับเปลี่ยน
หันมาทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น  

…………………………………………………………………………………… 


