
การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

ชื่อศูนย ศูนยเครือขายประมง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  

 

1. ขอมูลทั่วไปของ ศพก. 

   1.1 สถานทีต้ั่ง หมูที่ 7 ตําบลย่ีลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

        สินคาหลัก การเลี้ยงปลาแบบ GAP, เศรษฐกิจพอเพียง 

        พิกัด ศพก. โซน 47p X : 638699  Y : 1610691 

        ช่ือประธานศูนย นายวิศรุต อวมกลัด 

        ที่อยู 158/1 หมูที่ 7 ตําบลย่ีลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

        เบอรโทรศัพท 081-3789033 

        เทคโนโลยีเดน การทําประมง/เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียง 

   1.2 ประวัติความเปนมา 

         เดิมเกษตรกร หมูที่ 7 ตําบลย่ีลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง มีการเลี้ยงปลาชอนในบอดิน 

เปนอาชีพแบบรายบุคคลเพ่ือจําหนาย ตอมา ป 2560 มีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมการแปรรูปปลา เพ่ือเปน 

การเพ่ิมมูลคาผลผลิต เชน ปลาแดดเดียว และไดรับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 9101 จากสํานักงานเกษตร

อําเภอวิเศษชัยชาญ ทําใหไดรับวัสดุ/อุปกรณ สนับสนุนเปนทุนดําเนินการ และความรูดานวิชาการจากหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในการแปรรูปผลผลิตทีมีคุณภาพ เปนทีต่องการของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประเด็นการถอดบทเรียน เรื่อง การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

    2.1 แรงจูงใจในการดําเนินงาน 

         การเลี้ยงปลาเพ่ือจําหนาย ในรูปปลาสด มีปญหาหลายอยาง เชน ราคาตกตํ่า ตนทุนการผลิตสูง 

ภัยธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลาประสบปญหาการขาดทุนอยางตอเน่ือง 

         การรวมกลุมเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จึงเกิดขึ้น โดย มติของกลุมเห็นชอบใหดําเนินการเรื่อง การแปรรูปเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาของผลผลิต และเพ่ือเปนการถนอมอาหาร มีจําหนายตลอดป และเปนไปตามความตองการของ

ผูบริโภค เรื่องความปลอดภัยของอาหาร กลุมผูเลี้ยงปลาจึงนําหลักวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติสําหรับการเพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้าที่ดี” (GAP สัตวนํ้า) มาใช เพ่ือใหไดวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพ 

           /2.2 วิธีการ... 
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  2.2 วิธีการดําเนินงาน 

          การทาํปลาแดดเดียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

          1. คัดเลือกปลาสด น็อคดวยนํ้าแข็ง เพ่ือรักษาความสด และงายตอการขอดเกล็ด 

          2. แลปลาใหสวยงาม 

          3. ปรงุรส แชเย็นเกบ็ไว 1 คืน 

4. นํามาลางนํ้าสะอาด 3 ครัง้ และขูดไขมันใหหมด 

          5. ผึ่งแดดในโรงเรือน เพ่ือปองกันแมลงประมาณ 6-7 ช่ัวโมง 

          6. เกบ็มาพักไวใหเย็นกอนบรรจุถุง ซีลดวยระบบสุญญากาศ 

          7. เกบ็รักษาในตูแชเย็นจัด (เก็บไวไดนาน 6 เดือน) 

          8. การจําหนาย ทางระบบขนสงจะใชกระดาษบรูฟหอถุงบรรจุภัณฑอีก 1 ช้ัน เพ่ือรักษาความช้ืน และ

บรรจุในกลองโฟม (กรณทีางไกลจะใชถุงฟรอยหออีกครั้ง เพ่ือยืดระยะเวลาไดนาน 12 ช่ัวโมง)  

         

  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    2.3 หนวยงานภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

          - สํานักงานประมงอําเภอ/จังหวัดอางทอง 

          - สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง 

          - สํานักงานพาณิชยจังหวัดอางทอง 

          - องคการบริหารสวนตําบลย่ีลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

 

          /2.4 ประโยชน... 
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    2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

          1. สรางรายไดใหกับคนในชุมชน กรณีการจางงานในกระบวนการขอดเกล็ดและแลปลา  

          2. สมาชิกกลุมมีแหลงจําหนายทําใหมีรายไดอยางตอเน่ือง 

          3. กลุมมีความเขมแข็ง ชุมชนมีความสามัคคี  

          4. สวนเหลือจากกระบวนการแปรรูป เชน เกล็ดปลา หัว พุง ไส ใชหมกัเปนนํ้าหมักชีวภาพ  

สําหรับเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช ซึ่งสามารถแจกจายใหเกษตรกรในชุมชนดวย 

    2.5 เปาหมายการพัฒนาตอไป 

           1. พัฒนาผลิตภัณฑจากปลากแดดเดียว ใหมีความหลากหลายรูปแบบมากขึน้ เชน นํ้าพริก 

           2. เพ่ิมชนิดปลาแดดเดียว เพ่ือเปนทางเลือกของผูบริโภค 

           3. เพ่ิมชองทางจําหนายทางสื่อออนไลน 

           4. พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือจําหนายในตลาด Modern Trade  

    2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

           1. การมีสวนรวมของสมาชิกและชุมชน 

           2. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ          

           3. ความมุงมั่นในการพัฒนา และการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

           4. สือ่ออนไลน เปนชองทางการจําหนายทําใหมีผูบริโภคสนใจจําหนายไดมากขึ้น 

           5. รายไดเปนดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกลุม 

    2.7 สิง่ดี ๆ ที่คาดไมถึง 

           การทดลองนําปลาชอนแดดเดียวมาทํานํ้าพริก ปรุงรสพรอมรับประทานบรรจุกระปอง ผลปรากฎวา 

      เปนที่นิยมของผูบริโภค เน่ืองจากมีรสชาติที่เขมขน อรอยกวาการใชปลาธรรมดา 

       

 

 

 

       

 

 

    2.8 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 

           ชวงฤดูฝน อากาศมีความช้ืน ฝนตกติดตอกันแสงแดดไมเพียงพอทําใหไมสามารถนําปลามาผึ่งแดดได 

มีผลกระทบตอผลิตภัณฑ และการจําหนาย 

 

                                                                                                        /ขอเสนอ... 
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 ขอเสนอ  

  - ควรมีโรงเรอืนแบบพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถปรับอุณหภูมิไดมาใชเพ่ือลดความเสียหาย 

จากกรณีดังกลาวขางตน  

 

 

 

       

 

 

  

      2.9 การขยายผลสูพ้ืนทีใ่กลเคียง 

            1. เช่ือมโยงใน ศพก.เครือขาย เพ่ือแลกเปลี่ยนนวัตกรรม 

            2. เพ่ิมสมาชิก เพ่ือการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได อยางตอเน่ือง และครบวงจร 

            3. กลุมผูนําทางการเกษตร 

 



การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

ชื่อศูนย ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเครือขายตําบลย่ีลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  

 

1. ขอมูลทั่วไปของ ศพก. 

   1.1 สถานทีต้ั่ง หมูที่ 4 ตําบลย่ีลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

        สินคาหลัก ขาว, มะนาว, เกษตรผสมผสาน 

        พิกัด ศพก. โซน 47p X : 643036  Y : 1615364     

        ช่ือประธานศูนย นายธีระ ศรีลาธรรม 

        ที่อยู 35 หมูที่ 4 ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอางทอง 

        เบอรโทรศัพท 086-5142120 

        เทคโนโลยีเดน การทําเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม   

   1.2 ประวัติความเปนมา 

         อาชีพเดิมชวยบิดา มารดา ทํานาและเลี้ยงสัตว (โคเน้ือ) 

         ป 2556 เริ่มทําการเกษตรในที่ดินของตนเอง โดยทํานาและทดลองปลูกมะนาว และเห็ดฟาง 

          ป 2558 ประสบปญหาเรื่องภัยแลง ราคาขาวตกตํ่า โรคแมลง และอ่ืนๆ จึงมแีนวคิดในการทําการเกษตร  

 แบบผสมผสานโดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใหมีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและปลูกพืชหลากหลายชนิด เพ่ือสราง 

 รายไดและลดความเสี่ยง 

          ปจจุบัน พ้ืนที่ 15 ไร ทํากิจกรรมไรนาสวนผสมอยางเต็มรูปแบบ 

2. ประเด็นการถอดบทเรียน เรื่อง เกษตรปลอดภัย 

    2.1 แรงจูงใจในการดําเนินงาน 

         แนวความคดิในการทาํเกษตร คือ “วันน้ีตองทําใหดีที่สุด เพ่ืออยูใหถึงพรุงน้ี ปลูกในสิ่งที่กิน 

    กินในสิ่งทีป่ลูก อยูแบบพอเพียงตามรอบพอ” 

          จากคติพจน “คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” เมื่อไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน 

    เรียนรูกับผูรู ทําใหทราบวา การเปนผูผลติตองมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค คือผลผลิตทางการเกษตร 

    ที่ผลิตตองมีความ“ปลอดภัย”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          /2.2 วิธีการดําเนิน... 



-2- 

    2.2 วิธีการดําเนินงาน 

         1. วางแผนจัดทําปฏิทินการปลูกพืชแตละชนิด 

         2. เตรยีมสารชีวภัณฑใหสอดคลองปฏิทินการปลูกพืช เพ่ือใหมีใชทันตามเวลาที่ตองการ 

         3. การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปลูกพืชโดยใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

         4. การปลูกพืชใชหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพ่ือความปลอดภัย 

         5. การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพ่ือลดตนทุน และรักษาสภาพแวดลอม เชน การทาํปุยหมัก 

             การใชฟางเพาะเห็ด เศษพืชผักเลีย้งปลา การหมักฟางในนาขาว 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.3 หนวยงานภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

          - สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง/สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ 

          - สํานักงานสถานีพัฒนาที่ดินอางทอง 

          - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอางทอง 

          - สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง/สํานักงานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ  

     2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

          1. สุขภาพดี ครอบครัวมีความสุข 

          2. ลดตนทุนการผลิต 

          3. มีรายไดตลอดป 

          4. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย เปนที่พอใจของผูบริโภค 

          5. เดินตามรอยพออยางพอเพียง 

/2.5 เปาหมายการพัฒนา... 
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     2.5 เปาหมายการพัฒนาตอไป 

           1. การใชพลังงานสะอาดในพ้ืนที่การเกษตร 

           2. พัฒนาเปนแปลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

           3. เปนสถานที่อบรมและศึกษาดูงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

           1. มคีวามขยัน ความต้ังใจและมีเปาหมายการทํางาน 

           2. ครอบครัวสนับสนุนและใหกําลงัใจเปนอยางดี 

           3. มกีารเช่ือมโยงเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

           4. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

      2.7 สิ่งดีๆ ทีค่าดไมถึง 

           ไดพบกับพันธมิตรในรูปแบบการเช่ือมโยงเครือขาย ซึ่งเปนการเพ่ิมพูนความรูในเรื่องตางๆ 

      ใหทันสมยัใหมเสมอ ในการนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหดีย่ิงๆ ขึ้นไป 

      2.8 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 

           1. ภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย ควรปลูกพืชเปนแนวปองกันลม เพ่ือลดความเสียหายและไดประโยชน  

      เรื่องการปองกันสารเคมีจากพ้ืนที่ใกลเคียงดวย 

           2. ภัยจากศัตรูพืช ใชวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือรักษาระบบนิเวศน 

           3. เรือ่งการตลาด ใชสือ่ออนไลนเพ่ิมชองทางการตลาด สามารถจําหนายไดมากขึ้น 
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       2.9 การขยายผลสูพ้ืนที่ใกลเคียง 

            1. เช่ือมโยงใน ศพก.เครือขาย 

            2. กลุมผูผลิตทั้งในและนอกพ้ืนที่ เชน สมาชิกแปลงใหญ กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร 

            3. เกษตรกรผูนําประเภทตางๆ เชน Smart Farmer/Young Smart Farmer/CoF/อกม. เปนตน  

            4. องคกรตางๆ ในทองถิ่น เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบล อบต. 

 

 



การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

ชื่อศูนย ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเครือขายตําบลศาลเจาโรงทอง 

 อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  

 

1. ขอมูลทั่วไปของ ศพก. 

   1.1 สถานทีต้ั่ง หมูที่ 2 ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

        สินคาหลัก ขาว, พริกไทย, เกษตรผสมผสาน 

        พิกัด ศพก. โซน 47p X : 644364  Y : 1612803 

        ช่ือประธานศูนย นายวัชรินทร เสนานอย 

        ที่อยู 97 หมูที่ 2 ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ   

จังหวัดอางทอง 

        เบอรโทรศัพท 081-14537140 

        เทคโนโลยีเดน เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน  

   1.2 ประวัติความเปนมา 

         การดําเนินงานของ ศพก.เครือขาย แหงน้ี มีกิจกรรมการเกษตร ประเภท ไรนาสวนผสม จํานวน 15 ไร  

   โดยใชหลักเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรปลอดภัย 

         เริ่มดําเนินการ ต้ังแตป พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน คําวา “พอเพียง” ไมไดทําให “หยุดคิด” เพ่ือเพียงพอ  

   แตคิดเพ่ือปรับการดําเนินกิจกรรมใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือความ “มั่นคง และย่ังยืน   

   ในการประกอบอาชีพ” และเพ่ือพัฒนาศูนยเรียนรู ใหมีความหลากหลาย สําหรับใชเปนแหลงเรียนรูใหกับ 

   เกษตรกรและผูสนใจตอไป  

2. ประเด็นการถอดบทเรียน เรื่อง การตอยอดทองเที่ยวเชิงเกษตร 

    2.1 แรงจูงใจในการดําเนินงาน 

         1. สถานการณทําใหเปลี่ยนความคิด การเจ็บปวยทําใหเห็นความสําคัญของอาหารที่ปลอดภัย การปลูก      

ทุกอยางที่กิน ไดกินทุกอยางที่ปลูก ทําใหเกิดความมั่นใจ อาการเจ็บปวยก็หาย 

         2. ความม่ันใจดานการผลิต การใชหลักเกษตรทฤษฎีใหม การนอมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยเนนความปลอดภัย ทําใหเกิดความย่ังยืนดานการประกอบอาชีพ “ความสุข

ของผูผลิต คือ เห็นผูบริโภคมีความสุข” 

           



 3. การตอยอดทองเที่ยวเชิงเกษตร  

กิจกรรมการเกษตรทีห่ลากหลาย สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปได  

จึงไดนํามาผนวกเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือใหชุมชนไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น  

    2.2 วิธีการดําเนินงาน 

         1. วางแผนจัดทําปฏิทินการปลูกพืช 

         2. กําหนดจุดเรียนรูเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

         3. กําหนดกิจกรรมเพ่ือการมีสวนรวมของนักทองเที่ยว 

         4. สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือประเมินผล 

         5. ปรบัปรุง/แกไข/พัฒนาสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 

 

                                                                                                         

 

     

   

 

 

 

 

 

    2.3 หนวยงานภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

          - สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง/สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ 

          - สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวิเศษชัยชาญ  

          - สํานักงานสถานีพัฒนาที่ดินอางทอง 

          - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

          - สํานักงานประมงอําเภอวิเศษชัยชาญ 

          - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  

    2.4 ประโยชนที่ไดรับ 

          1. เปนการอนุรักษอาชีพเกษตรกรรม และเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร 

          2. เพ่ิมประสบการณใหทั้งผูผลิต และนักทองเทีย่วเน่ืองจากไดมีการแลกเปลีย่นเรียนรู  

          3. สรางงาน สรางรายได ใหกับชุมชน 

          4. สรางความเจริญใหกับชุมชน 

          5. ใชเปนสถานที่พักผอนใหกับนักทองเที่ยว 

          6. ผูบริโภคไดบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 

       



2.5 เปาหมายการพัฒนาตอไป 

           การใชระบบเกษตรแมนยําฟารมอัจฉริยะ (Handy Sense)  

คือ วิธีการจัดระบบการใหนํ้าพืช โดยใชโทรศัพทมือถือควบคุมสั่งการ 

มาใชเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรและผูสนใจ ไดมาศึกษาการ 

ทําการเกษตร “ดวยเทคโนโลยี” ที่จะชวยใหเกษตรกรทํางานดานการ 

เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ใชแรงงาน แลทรัพยากรตางๆ นอยลง  

ผลผลิตมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2.6 ปจจัยความสําเร็จ 

           1. ความขยันขันแขง็ มีความอดทนในการประกอบอาชีพ 

           2. มกีารพัฒนาตนเองเปนการเพ่ิมเติมความรูอยางตอเน่ือง 

           3. มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทุกภาคสวน 

           4. ครอบครัวใหการสนับสนุน และเปนกําลังใจ 

           5. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

2.7 สิ่งดีๆ ที่คาดไมถึง 

            - รางวัลจากการประกวดเกษตรดีเดน สาขาไรนาสวนผสม   

ระดับเขต และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ทําใหม ี

กําลังใจในการพัฒนา อาชีพการเกษตรใหดีขึ้นตอไป 

            - กิจกรรมการเกษตร สามารถใชเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

และเปนวิทยากรเพ่ือสืบสานงานเกษตร ที่ดําเนินการดวยตนเอง 

            - การปลูกและการขยายพันธุพริกไทย จําหนาย เน่ืองจากไมใชพันธุพืชพ้ืนถิ่น  

  แตสามารถสรางรายไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

       2.8 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 

            1. ขาดอาคารสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ สําหรับใชตอนรับนักทองเที่ยว 

              2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ 

              ที่จําเปน  

       2.9 การขยายผลสูพ้ืนที่ใกลเคียง 

            เช่ือมโยงกับ ศพก.เครือขายทุกศูนย และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน แหลงทองเที่ยว รานอาหาร 

       สถานประกอบการอ่ืนๆ ภายในอําเภอวิเศษชัยชาญ และภายในจังหวัดอางทอง เพ่ือประโยชนในการ 

       แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางรายไดใหกับชุมชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


