
 

 
 

ถอดบทเรียนศนูยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุร ี

 

 
ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.)  

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
“ศูนย์เรียนรู้การผลิตมันส าปะหลังครบวงจร” 

 
 

ประวัตคิวามเปน็มา : เกษตรกรตน้แบบ 
 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์ วรวงษ์ เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์เรียนรู้การผลิตมันส าปะหลังครบวงจร  
         จุดเด่น - การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผลิต  
           ปัจจุบันอายุ 48 ปี พื้นฐานครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม บิดามารดาท าไร่อ้อย มันส าปะหลัง ท าใหม้ีใจรัก
ในอาชีพการเกษตร จึงได้สืบทอดอาชีพต่อจากบิดามารดามาจนถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบันท าไร่มันส าปะหลังในเขตพื้นท่ี
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 

กว่าจะเป็น...อนุวัฒน์ วรวงษ์ 
  ...เป็นลูกคนท่ี 3 จากพี่น้อง 5 คน ท าไร่กับพ่อแม่มาต้ังแต่เด็ก จนจบ ม.ปลายจากโรงเรียนด่านมะขามเต้ีย

วิทยา อยากลองเปล่ียนวิถีชีวิตบ้านนอกเข้ากรุงเทพฯ ไปท างานโรงงานเข้าออกตามเวลาเข้ากะ นอนอยู่ในห้องเช่า
แคบๆ   ได้ 7 วัน สุดท้ายค้นพบ อยู่บ้านกับพ่อแม่มันคือวิถีชีวิตของเรา กลับบ้านดีกว่า.... 
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กลับมานอกจากช่วยพ่อแม่ท าไร่เหมือนเดิม ก็ขายวัวด้วย รับจ้างไถด้วยไปท่ัวหมดในพื้นท่ี ท าให้เรารู้ว่า...แต่ละพ้ืนท่ี
สภาพดินเป็นอย่างไร…. 

    ท ามัน ท าอ้อย ท าตามวิธีด้ังเดิมของพ่อแม่ จอบขุด ฝังท้ังท่อน ประสบปัญหา พื้นแฉะ น้ าท่วมขัง เลยคิดน า
วิธีการชักร่องอ้อยมาใช้ในไร่มัน แนวคิดตอนนัน้ รอ่งเยอะ ฝังท่อนพันธุ์เยอะ ได้เงินเยอะ สรุปผลออกมา
เหมือนเดิม ! จ าได้เลยว่าผลผลิตช่วงนั้นมากสุดไม่เกิน 3 ตันต่อไร่ แต่ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร ... 

จนได้มารู้จักกับ พี่แขก เกษตรต าบล มาแนะน าให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูก ผลกระทบของการใช้ยาเคมีต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การทดลองเปล่ียนพันธุ์ปลูกจาก KU-50 มาเป็น ระยอง 5...ถือว่าเป็นจุดเปล่ียนต้ังแต่วันนั้นเป็นต้น
มา สุดท้ายปี 2548 ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต าแหน่งหน้าท่ีมาพร้อมกับภารกิจมากมาย  

ศพก. อ.ด่านมะขามเต้ีย เริ่มมาจาก….. 

หลังจากได้เรียนรู้และลงมือท าจนประสบความส าเร็จแล้วก็อยากถ่ ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับเกษตรกรรายอื่นผ่าน “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต”ร ซึ่งเกษตรกรหรือผู้สนใจ
ท่ีเข้ามาท่ีนี่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการมันส าปะหลังอย่างครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการเตรียมดิน    
การปลูก การดูแล การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการตลาด  

ส าหรับหลักสูตรการเรียนรู้ของ ศพก. อ าเภอด่านมะขามเต้ีย ประกอบด้วย 1.การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลัง 2.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 3.การผลิตปุ๋ยหมักและ    
น้ าหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และ 4.การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมและป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

การเรียนรู้ท้ัง 4 ฐาน ท าให้เกษตรกรได้รับท้ังความรู้ ได้เห็นการลงมือท าจริง รวมถึงเทคนิคการปลูก 
การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังอย่างครบถ้วนจากผู้ท่ีประสบความส าเร็จในพื้นท่ีโดยตร ง 
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แรงจูงใจในการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการด าเนินงาน 

หลังจากประสบกับภาวะผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ต่ า เฉล่ียไม่เกิน 3 ตันต่อไร่ ลองผิดลองถูก จนมาพบกับ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีพาท า พาเรียนรู้ รับความรู้จากวิทยากร และการศึกษาดูงานต่างๆ จึงลองน าความรู้ 
ท่ีได้มาลองใช้ในพื้นท่ีของตนเอง (ท่ี สปก.) เป็นล าดับแรก และขยายผลสู่แปลงเช่า  (ท่ี นส3.) รวมเนื้อท่ีกว่า 40 ไร่ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันฯ แบบด้ังเดิมสู่วิถีใหม่ ….. 

ปลูกโดยการค านึงถึงสภาพดิน ธาตุอาหารท่ีอยู่ในดิน มีการน าดินไปวิเคราะห์หาธาตุอาหาร 

ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการปลูกปอเทืองและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้มีโครงสร้าง
และความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช 

 แช่ท่อนพนัธุ์มันส าปะหลัง กับสมนุไพร ฮอร์โมนไข่ แคลเซียม ประมาณครึ่งช่ัวโมง แล้วจึงน าไปปลูก 

 ปรบัระยะร่องมันส าปะหลัง โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 80-100 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 
150 เซนติเมตร 

 ฉีดฮอร์โมนสูตรเรง่หัวท่ีผลิตโดย ศพก. เพื่อลดต้นทุนสารเคมี 

 ไถระเบิดดินดาน. 

 การบริหารจัดการน้ า โดยใช้ระบบน้ าหยด ในแปลงท่ีประสบปัญหาน้ าน้อย 

ท าแผนการผลิตอย่างมีระบบ โดยการวางแผนระยะเวลาการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด ผลผลิตไม่เสียหาย 

“ ต่างๆ เหล่านี้ จากผลผลิตเฉลี่ยไร่ละไม่ถงึ 3 ตัน น าพาสู่ 11 ตันต่อไร่ “   
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ…. 

 ปัญหาในพื้นท่ี/การร้องทุกข์เรื่องราวต่างๆ จากเกษตรกร เป็นสารตั้งต้นให้เดินมาถึงจุดนี้  

บทบาท/ใส่หมวกผู้ใหญ่บ้าน ท าให้รับรู้ รับทราบ สภาพปัญหาในพื้นท่ี เป็นท่ีมาของประโยค  
   “โจทย์อยู่กับชาวบ้านเท่านั้น” 
 

 ความสามัคคี/ทีม ทีมงานท่ีรู้บทบาทหน้าท่ี แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน เช่ือใจ ไว้ใจ      
ไม่ก้าวก่ายหน้าท่ีกัน น ามาซึ่งความส าเร็จ 

ศูนย์ฯ อยู่กับบ้าน สะดวก เดินทางง่าย  

ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข   

 ...ปัญหา คือ มีองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แต่ขาด “ต้นทุน” ในการขยายผลส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ จนมีโครงการของรัฐหลายๆ โครงการเข้ามาสนับสนุน จึงขยายผลจากการแจกให้ทดลองใช้ เชิญชวนมาเรียนรู้ 
แลกเปล่ียน ให้ค าปรึกษา จนเกษตรกรในพื้นท่ีเช่ือถือและเช่ือมั่น.....  

 

 

 

 

 

 

ฮอร์โมนสูตรต่างๆที่ผลิตโดย ศพก. 
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การขยายผล... 

“ศพก. แห่งนี้ เน้นถ่ายทอดความรู้ท้ังหลักวิชาการ เทคโนโลยีท่ีคิดค้นขึ้นมาใช้เองได้อย่างเหมาะสม 
และประสบการณ์ตรงให้กับเกษตรกรท้ังในพื้นท่ีอ าเภอด่านมะขามเต้ียและจังหวัดต่างๆ ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา
เรียนรู้จ านวนมาก ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ท่านอื่นๆได้น าความรู้ ท่ีได้กลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของ
ตนเอง และมีเสียงตอบรับกลับมาว่าได้ผลจริง ซึ่งก่อนมาท่ีนี่เคยปลูกมันส าปะหลังได้ 2 - 3 ตันต่อไร่ พอได้
เริ่มตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับกระบวนการผลิตตามท่ีทางศูนย์แนะน า ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4-5 ตันต่อไร่ แต่ยัง  
มีเกษตรกรอีกหลายรายท่ีท าการเกษตรโดยไม่รู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงอยากให้ลองเปิดใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ได้ท่ี ศพก. อ าเภอด่านมะขามเต้ีย ก็จะพบว่าส่ิงท่ีแนะน าไปนั้นท าได้จริง…..” 

 

สถานที่ถอดบทเรียน  

: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอด่านมะเขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี  

 

ทีมถอดบทเรียน (สสก.2 จ.ราชบุรี) 

 : นางสาวมีนา เพ็งเจริญ    นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
: นางสาวนิศากร ล้ีชาญพานิชยกิจ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
: นายนพรุจ หินอ่อน    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 




