
 
ประเด็นการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้ ต าบลทุ่งควายกิน 
(ศูนย์เครือข่าย) อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

1.1 เกษตรกรต้นแบบ  
นายอ๋า พรมไธสง เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2507 ณ บ้านคลองยาง ต าบลคลองยาง อ าเภอคลอง 

ขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ปัจจุบัน  อายุ 57 ปี ย้ายเข้ามาอยู่ในอ าเภอแกลง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี 22/3 หมู่ 13 ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านคลองยาง ต าบลคลองยาง                   
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2517 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับ นางอุบล พรมไธสง มีบุตร จ านวน 3 คน มีพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมด 37 ไร่ 3 งาน แบ่งเป็น 

- ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ จ านวน 11 ไร่ 
- พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จ านวน 5  ไร่ 
- พันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง จ านวน 21 ไร่ 
นายอ๋า พรมไธสง ตั้งใจท าการเกษตรแบบปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี เริ่มจากการปรับโครงสร้างดิน จากการ
ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปรับปรุง ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ยอมรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ปรับใช้กับวิถีดั้งเดิม และเน้นการพ่ึงพาตนเองสูงสุด  

1.2 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร หรือเรียกโดยทั่วไปว่า ศพก. รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ซึ่งจะมีการด าเนินการคัดเลือก
ศูนย์เครือข่ายดังกล่าว ผ่าน เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกัน
วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรด้านต่างๆ ซึ่งในปี 2563 ได้รับการพิจารณาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้ ต าบลทุ่ง
ควายกิน เป็นจุดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ก าหนดสถานีการเรียนรู้
ตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่มีจากเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั่วไป ซึ่งนายอ๋า พรมไธสง สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยสามารถแปรสินทรัพย์ทุกอย่างท้องถิ่นให้เป็นทุนได้อย่ างเหมาะสม เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรข้างเคียงได้ปฏิบัติตาม จนเกิดการ
รวมกลุ่มกัน เพ่ือปรึกษาและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความมั่นใจในการท าอาชีพเกษตรกรรม 
เนื่องจากเป็นการท าการเกษตรที่ “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และผลิตเอง บริโภคเอง จ าหน่ายเอง” ซึ่ง
เกษตรกรสามารถก าหนดราคาได้เอง ท าให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างแท้จริง   
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2. แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัย 

 เริ่มจากการที่เกษตรกรต้องการอยู่แบบเรียบง่ายกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ประกอบกับใส่
ใจสุขภาพของตนเป็นหลัก การท าเกษตรในภาพรวมที่เน้นเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ยเคมี 
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และใช้ประโยชน์จากวัสดุในพ้ืนที่อย่างคุ้มค่า เกษตรกรต้นแบบ เล็งเห็นถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นหลัก และต้องการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังต้องการ
พ่ึงพาตนเองมากที่สุด โดยลดปัญหาแรงงานในพื้นที่ที่หายาก และมีกายุมากข้ึน จึงมีแนวคิดที่ว่า ถ้าพ่ึงพาปัจจัย
การผลิตจากภายนอก โดยการซื้อ/หรือจ้างเพียงอย่างเดียว จะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ
ของการใช้เทคโนโลยีผลิตพืชปลอดภัยอย่างเหมาะสม ราคาผลผลิต และการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง คือ
ปัจจัยส าคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี 

3. วิธีการด าเนินงาน (กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรต้นแบบ) 
    3.1 การปลูกข้าว พันธุ์ กข 43 
 - เตรียมดิน ไถ 2 รอบ  มกราคม - มิถุนายน 

1) รอบท่ี 1 หว่านปอเทือง 60 วัน และไถกลบ 
           2) รอบที่ 2 หว่านปอเทือง 45 วัน ไถกลบ 
 - วัดค่า pH ของดิน 1) pH = 5.5 ไม่ต้องปรับสภาพดิน 
        2) pH ต่ ากว่า 4.8 เติมปูนมาล 
 - การเพาะกล้านาโยน เริ่ม 10 กรกฎาคม 2564 

1) เพาะถาดหลุม ใช้เวลา 15-20 วัน (ประหยัดเมล็ดพันธุ์มากกว่านาหว่าน) 
    2) ตกกล้าในแปลง ส ารองไว้ซ่อม  
 - วันปลูก  20 - 25 กรกฎาคม  
 - การดูแลรักษา  1) ขังน้ า (ไม่ท่วมยอดข้าว) โดยอาศัยน้ าฝน และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    2) ใส่ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 300 กิโลกรัม/ไร่ 
    3) ฉีดพ่นด้วยน้ าหมักชีวภาพ และหมั่นส ารวจศัตรูพืช 
    4) ซ่อมต้นข้าวที่ไม่ข้ึน หรือระยะไม่เหมาะสม และดูแลตลอดระยะ 
***เทคนิคการจัดการศัตรูพืช***  
แมลง = เลี้ยงกบ ไว้กินแมลง และจับหอยมาเป็นอาหาร 
หญ้า = ใช้น้ าหมัก (ปลา) ใส่ในน้ าเพื่อให้น้ าขุ่น ลดการเจริญเติบโตของหญ้า และตัดหญ้าบริเวณคันนาเพ่ือให้
แมลงกินยอดหญ้าเป็นอาหารแทนยอดข้าว 
    3.2 การเก็บเกี่ยว  วันที่ 15-20 พฤศจิกายน  
    1) เกี่ยวข้าว ตากลานตาก 3 แดด 
    2) ฟาด ท าความสะอาด และบรรจุกระสอบ 
    3.3 การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
          1) ตากให้แห้ง ความชื้นประมาณ 14-15% สามารถเก็บได้นาน 1 ปี 
          2) การกระจายผลผลิต 
              - ตลาดลูกค้าประจ า ดูกลุ่มลูกค้าอายุมาก หรือลูกค้าท่ีชอบข้าวนิ่ม 
              - ก าหนดราคาสูง และท าโปรโมชั่นลดราคา หรือ ซื้อ 5 แถม 1 
              - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ใช้เครื่องซีลสุญญากาศ สวยงาม และยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน
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 ***เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต*** 
 - ส ารวจศัตรูพืชอยู่เสมอและจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน และผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง 
 - วัดคุณภาพของดินก่อนก่อนปรับปรุง 
 - มีเครื่องจักกลการเกษตรในกิจกรรมของตนเอง เช่น รถแทรกเตอร์ (ไถนา) ค่าจ้างไร่ละ 650 บาท 
โดยเกษตรกรมีรถแทรกเตอร์เป็นของตนเอง มีต้นทุนเพียง 400 บาท/ไร่ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่รวมค่าแรงและ
บ ารุงรักษา) ค่าจ้างเก่ียวข้าว ไร่ละ 800 บาท แต่เกษตรกรมีรถเกี่ยวข้าวเป็นของตนเอง เฉลี่ยต้นทุน ไร่ละ 50 
บาท เท่านั้น การสีข้าว ถ้าไปโรงสี เกษตรกรจะได้รับเฉพาะข้าวสาร แต่ถ้ามีเครื่องสีข้าว เกษตรกรจะได้ปลาย
ข้าว ร า และแกลบ เพ่ือใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ในแปลงได้ เช่น ใช้ปลายข้าวเลี้ยงไก่ ใช้ร า เป็นอาหารหมู และใช้
แกลบเป็นวัสดุรองเล้าไก่ เป็นต้น 
 ***เทคนิคการก าหนดราคาได้เอง และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต*** 
 - ขายเมล็ดพันธุ์ แทน การขายข้าวสารเพียงอย่างเดียว 
 - จ าหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง  

- โดยข้าวเปลือกที่ได้จากการท านาปลอดสารพิษน ามาสีแปรรูปเป็นข้าวสารและข้าวกล้อง เพ่ือใช้
บริโภคในครัวเรือน และจ าหน่าย ***ผลพลอยได้เกิดขึ้นจากการสีข้าว คือ 1. จมูกข้าว 2. ร าข้าว 3. แกลบ
ปากท่อ 4. แกลบ ซึ่งจมูกข้าวและร าข้าว ถือเป็นผลพลอยได้ที่มีคุณค่าทางอาหารมากมาย เช่น วิตามินอี ช่วย
ให้ผิวเต่งตึง ลดริ้วรอยและจุดด่างด า ช่วยในการซ่อมแซมระบบประสาท เสริมสร้างความจ า แก้โรคเหน็บชา 
และช่วยในการชลอความแก่ เนื่องจากคุณค่าทางอาหารมากมายข้างต้น จึงได้น าเอาจมูกข้าว และร าข้าวมา
แปรรูป เพ่ือการบริโภค โดยการน าจมูกข้าว และร าข้าวไปตากให้แห้ง ต าให้ละเอียด คั่วให้ความร้อนเพ่ือฆ่าเชื้อ 
และบรรจุในแคปซูลเพื่อบริโภค และจ าหน่ายต่อไป 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 เกษตรกรต้นแบบ มีใจรักในการท าอาชีพการเกษตร และมีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีและเครื่อง
จักกลทางการเกษตรที่เหมาะสมมาใช้ในพ้ืนที่ของตน แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็มีการลองผิดลองถูกและมี
ระยะเวลาในการทดลองใช้พอสมควร จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการต่ างๆ มีวิธีการที่สามารถช่วยลด
ต้นทุนในการผลิตได้จริง อีกทั้งประหนัดเวลา และเพ่ิมคุณภาพให้กับสินค้าเกษตร จึงเปิดศูนย์เรียนรู้ให้
เกษตรกรเข้ามาศึกษาจากตัวอย่างจริง โดยมีแนวคิดที่ว่า “การสอนให้รู้และเข้าใจ นอกจากท าให้ดูกับตา ถ้า
แจกให้ทดลองใช้ เกษตรกรจะเปิดใจยอมรับได้ง่ายขึ้น” โดยมีแนวคิดการท าเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และการใช้สารชีวภัณฑ์  เพ่ือลดการท าลายของศัตรูพืช อีกทั้งยังมี
การศึกษาระบบนิเวศภายในแปลงท าให้ลดใช้สารเคมี อีกท้ังการท าการเกษตรโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การท าเกษตรแบบอาศัยธรรมชาติ และมากกว่าผล
ก าไร คือต้องการพึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด 

5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) 
 - การก าหนดราคาสินค้าเกษตร ราคาจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้มาท าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น 
การส่งเสริมด้านการตลาดในเรื่องของการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย  

- สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิต ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน เครื่องจักกล
การเกษตร และราคาปัจจัยการผลิต 

- น้ า และการบริหารจัดการ เนื่องจากพ้ืนที่ยังอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร เกษตรกรมีการปลูกป่า
เพ่ือให้มีความชื้นเพ่ิม และสร้างแหล่งเก็บน้ าในพ้ืนที่ 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม (ต่อตัวเกษตรกร รายได้ หรือคุณภาพชีวิต เป็นต้น) 
 6.1 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง พ่ึงพาตนเองได้ และด าเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงแบบ
พ่ึงพาอาศัยกัน มีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า  
           6.2 เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีข้ึน เนื่องจากลดการใช้สารเคม ีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
           6.3 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายผลผลิต สู่ผู้บริโภคโดยตรง และสามารถก าหนดราคาขายได้
เอง มีการแลกเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าประจ าเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าตามความต้องการของตลาด 
           6.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ และขยายผลสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
  6.5 เกษตรกรมีความสุขทางกายและใจ ได้อยู่ร่วมกับครอบครั้ว มีเกษตรกรในพ้ืนที่ /นอกพ้ืนที่แวะ
เวียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานอยู่เสมอ 

7. การขยายผลสู่เกษตรกรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้ ต าบลทุ่งควายกิน เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ อีกทั้งการท า
การเกษตรแบบผสมผสานท าให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่าย ของศูนย์เรียนรู้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรของอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ที่ส าคัญในพ้ืนที่ มีเกษตรกรน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการท าการเกษตร โดยเฉพาะการ
ท าปุ๋ยเบญจคุณ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ศูนย์เครือข่ายของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 

ชื่อศูนย.์...ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้ ต าบลทุ่งควายกิน ....                                              
ประเภทศูนย์เครือข่าย....การท าการเกษตรแบบผสมผสาน.....  
สถานที่ตั้ง หมู่ 13  ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง      

พิกัด  X 793364 , Y 1410828  Zone  47 P 

แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  

                                                   
 

ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย:     นายอ๋า พรมไธสง 

เบอร์โทรศัพท์:   086-0270954 

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย: การท าการเกษตรแบบผสมผสาน /เกษตรทฤษีใหม่ และบริหารจัดการพ้ืนที่
ตามความเหมาะสม ลดการใช้สารเคมี และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

การน าไปใช้ประโยชน์:  น าความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
หลักสูตรเรียนรู้:  1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

  2. การท านาปลอดสารพิษและการแปรรูปข้าว 

  3. การผลิตไม้ผลคุณภาพ 
  4. การปลูกผักปลอดสารพิษ 
  5. การเลี้ยงสัตว ์

ฐานการเรียนรู้ ที่ 1. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
 
 
 
 
 
  
                                  
 

 

 

 
  

นายอ๋า พรมไธสง 



 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2. การท านาปลอดสารพิษและการแปรรูปข้าว 
 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3. การผลิตไม้ผลคุณภาพ 
 
 
 
  
               
 

 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 4. การปลูกผักปลอดสารพิษ           ฐานการเรียนรู้ ที่ 6. การเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 ฐานการเรียนรู้ ที่ 5. การผลิตสารชีวภัณฑ์/ฮอร์โมนพืช    
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์: 086-2669649 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

 

  

 
 

  

 

 



บ่อน้ า 

จุดจ าหน่าย
ผลผลิต 

อาคารประชุม/ฝึกอบรม 

โรงอาหาร 

โรงเก็บเครื่องจักร 

โรงสีข้าว 

เล้าไก ่

 

 
หมูหลุม 

บ่อน้ า 
บ่อน้ า 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผังฟาร์ม 

นาข้าว ที่เผาถ่าน 

สวนป่า-ไม้ผล 

 

 

 

นาข้าว 

บ้านพัก 

ปุ๋ยน้ าหมัก 

บ้านพัก 

รับรอง 
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ภาพบรรยากาศการถอดบทเรียน 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียน 

1. นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
2. นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นางสาวรุ่งอรุณ เกล้ียงมีศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
4. นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 


