
 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

การถอดบทเรียนครั้งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือรวบรวม
แนวคิด วิธีการ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) การถอดบทเรียนครั้งนี้ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูร่วมกันระหว่างเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ 
ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในเชิงประสบการณทีผ่่านมา ท าให้ไดทราบถึงวิธีการผลิต แนวคิด และ
แรงจูงใจในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ ูเรื่องการผลิตมะม่วงเพ่ือ
การส่งออกตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นแนวทาง และสร้างแรงจูงใจในการในการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย ให้แกเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเพ่ือน าไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป  
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรกฎาคม 2563 
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 ข้อมูล ศพก. ที่ถอดบทเรียน “เกษตรปลอดภัย” 
 

ศูนยเ์รียนรูกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำเกษตรอ ำเภอสำมร้อยยอด  
   สินค้ำหลัก  :  มะม่วง  
   พื้นที่เป้ำหมำย :  40,533  ไร  
   เกษตรกรเป้ำหมำย  :  1,491  ราย 
   สถำนที่ตั้ง  : บ้านเลขท่ี 7 บ้านหนองไพรวัลย์ หมูที่ 6 ต าบลศาลาลัย  
                   อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   พิกัด  :  latitude 99.83569 longitude 12.27376 
   ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  :  นายพิธี  ทองสวัสดิ์  อายุ 73 ป  
   เบอร์โทรศัพท์  : 089-9126045  
   แนวทำงกำรพัฒนำ : เพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก  
                           โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตาม 
                           ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
   จุดเดนของศูนย์เรียนรู : การใช้เทคโนโลยีตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม 
                                 (GAP) ในการผลิตมะม่วง 
    หลักสูตรกำรเรียนรู้  : 1. การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) มะม่วง 
                                2. การพัฒนาระบบการให้น้ า “การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
                                3. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
                                4. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
                                5. การกระจายการผลิตโดยการทยอยตัดแต่งก่ิง   
 
 

  องค์ควำมรู้ : ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ปี 2563 
                  “เกษตรปลอดภัย” 
 
ประวัติควำมเป็นมำ 
  นายพิธี ทองสวัสดิ์ เริ่มท าการเกษตรโดยการปลูกสับปะรด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 แต่ประสบปัญหา
ราคาสับปะรดตกต่ า จนราคาผลผลิตสับปะรดเหลือเพียง 0.20 บาทต่อกิโลกรัม จึงเป็นจุดเปลี่ยนในการท า
การเกษตรเพื่อหาพืชทางเลือกท่ีได้ผลตอบแทนดีกว่า โดยปี พ.ศ.2512 เริ่มมีความสนใจปลูกมะม่วง จึงไปหาแหล่ง
พันธุ์มะม่วงจากจังหวัดนครปฐม และน ามะม่วงหลากหลายพันธุ์มาปลูกในพ้ืนที่ 5 ไร่ ประกอบด้วย พันธุ์หนัง
กลางวัน พันธุ์อกร่อง พันธุ์ทองด า พันธุ์เขียวเสวย พันธุ์แก้วดอง/แก้วกลม เป็นต้น ต่อมาจึงเริ่มปลูกมะม่วงพันธุ์
น้ าดอกไม้ เบอร์ 4 เนื่องจากเป็นพันธุ์มะม่วงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะตลาดยุโรปจะ
นิยมบริโภคมะม่วงที่มีรสชาติไม่หวานจัด อีกท้ังยังชอบผลไม้ที่มีกากใย ซึ่งมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ เบอร์ 4 ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาด แต่การปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ เบอร์ 4 นั้น มีข้อจ ากัด คือ ให้ผลผลิตยาก และต้องดูแล
อย่างดี ต้องห่อผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ให้ผลที่สวยไม่มีต าหนิ จึงหาพันธุ์มะม่วงอื่นที่ให้ผลเร็ว ไม่ต้องห่อ มาปลูกเพ่ิม
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ด้วย คือ มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ และพันธุ์มันเดือนเก้า เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตง่ายและไม่ต้องห่อ ปัจจุบัน นายพิธี  
ทองสวัสดิ์ มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วง รวม 30 ไร่ เป็นพันธุ์น้ าดอกไม้ เบอร์ 4 จ านวน 15 ไร่ พันธุ์มันเดือน เก้า จ านวน 
10 ไร่ และพันธุ์โชคอนันต์ จ านวน 5 ไร่ โดยนายพิธี ทองสวัสดิ์ การผลิตมะม่วง โดยใช้หลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี และเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตมะม่วงที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตเองและผู้บริโภค ถือได้ว่าเป็นเกษตรกร
ต้นแบบด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 จนกระท่ังในปี พ.ศ.2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่
เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ ซึ่งนายพิธี ทองสวัสดิ์ 
เป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ และมีองค์ความรู้เด่นด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) พืช
มะม่วง จึงเริ่มด าเนินการคัดเลือก/สรรหาสมาชิกจากเกษตรกรที่เคยเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง หรือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก. ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เป็นกรรมการจาก
ทุกต าบล (ยกเว้น ต.สามร้อยยอด) รวมทั้งเปิดรับเกษตรกรอ่ืนที่สนใจ หรือเป็นเกษตรกรอาสาด้านต่าง ๆ ร่วมเป็น
สมาชิก ศพก. ด้วย สมาชิกกลุ่ม ศพก.ส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เคยร่วมด าเนินการร่วมกันรูปแบบกลุ่ม 
จากกลุ่มธรรมชาติ จนยกระดับ เป็นวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านหนองไพรวัลย์ และได้ก าหนดหลักสูตร  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ ศพก. โดยก าหนดหลักสูตรเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีและประสบความส าเร็จ คือ 
“กำรผลิตมะม่วงคุณภำพเพื่อกำรส่งออก” ส าหรับการบริหารจัดการภายใน ศพก. ได้หลักในการด าเนินการ ดังนี้ 

 ฝึกใหส้มาชิกสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายความรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
 มอบหมายภารกิจ/ความรับผิดชอบ กรณีประธาน ศพก. มีภารกิจอ่ืน เช่น  

ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 
 มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ หากประธาน ศพก.ติดภารกิจ หรือไม่สามารถ

ด าเนินการได้ สามารถด าเนินการกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง  
 เชื่อมโยงการท างานร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายอ่ืน แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัย 

แรงจูงใจในกำรด ำเนินกำรท ำเกษตรปลอดภัย 
นายพิธี ทองสวัสดิ์ ปลูกมะม่วงจ านวนมาก ประกอบกับช่วงที่ผลผลิตออกมากจนล้นตลาด จึงคิด

หาแนวทางจัดการผลิตอย่างไรให้ขายได้ จนกระทั่งปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตร ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล (ศบกต.) ได้ให้ความรู้และแนะน าการผลิตมะม่วงด้วยมาตรฐาน GAP จึงเกิดแรงจูงใจในการท าเกษตร
ปลอดภัย และได้ส่งใบสมัครเพ่ือขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP อยู่หลายครั้ง แต่ยังไม่ผ่าน จึงหาความรู้เพ่ิมเติม โดย
เข้าร่วมฝีกอบรมและศึกษาดูงานด้านการผลิตมะม่วงกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รวมทั้งได้รับค าแนะน าการห่อ
ผลผลิตมะม่วงเพื่อให้ได้ผลผลิตสวยงาม มีคุณภาพ จาก นายต้อย ตั้งวิชัย เกษตรกรต้นแบบการผลิตมะม่วงเพ่ือการ
ส่งออกอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งปี 2540 จึงได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP 
(มะม่วง) โดยกรมวิชาการเกษตร (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี)  และในปี 2554 
กรมวิชาการเกษตร โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ส่งนายพิธี ทองสวัสดิ์ เป็น
เกษตรกรดีเด่น สาขา GAP (มะม่วง) และได้รับรางวัลชนะเลิศของเขตท่ี 7 เป็นคนแรก ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจ 
  แรงจูงใจส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ กำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยนายพิธี กล่าวว่า “GAP มะม่วง เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือการค้า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสาร
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ปนเปื้อนในผลผลิตมะม่วง หากมีใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP  ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับมายังแหล่งผลิต
ได”้ 
 
วิธีกำรด ำเนินงำน กระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรท ำเกษตรปลอดภัย 

นายพิธี ทองสวัสดิ์ ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดทั้ง 8 ข้อ โดยมีหลักการผลิต GAP ในมุมมองของ
ตนเอง ดังนี้ 

1) แหล่งน้ า ควรพักน้ าในสระ หรือขุดบ่อบาดาล น้ าที่ใช้ในการผลิตต้องมาจากแหล่งที่ไม่มี 
การปนเปื้อน 

2) แหล่งพื้นที่ ต้องมีการจัดการดูแลสวนให้สะอาด 
3) สารเคมี ควรอยู่ในที่มิดชิด แยกเก็บจากท่ีอยู่อาศัย 
4) ผู้ผลิต “สามารถผลิตเป็น” มีสุขลักษณะที่ดี มีการจัดการเพ่ือให้ได้อาหารปลอดภัย ส่งผลดีต่อ

ผู้บริโภค 
5) ดิน ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต ควรตรวจคุณภาพดินก่อนปลูก 
6) การเคลื่อนย้ายผลผลิต หรือการขนส่งผลผลิต อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บผลผลิต รถท่ีใช้ขนส่งต้องสะอาด 

การท าความสะอาดควรท าในแปลง ไม่ควรท าในที่สาธารณะ 
7) มีการจดบันทึกกิจกรรมแปลงอย่างสม่ าเสมอ หรือทุกครั้งที่ลงแปลง 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP นายพิธี มีข้อแนะน า คือ  
    - การด าเนินการสมัครเพ่ือขอใบรับรอง ควรยื่นขอเป็นรวมกันกลุ่ม (แบบรายเดี่ยว)  
    - ผลผลิตต้องสะอาด ปลอดภัย มีรูปลักษณ์ที่ดี  
    - สามารถการันตีผลผลิตที่ไปถึงมือผู้บริโภคได้ 

นอกจากนายพิธี ทองสวัสดิ์ จะสามารถผลิตมะม่วงได้มาตรฐาน GAP ผลผลิตมะม่วงจากแปลงนายพิธี 
ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน FAIRTRADE* ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท าให้ผลผลิตของสามารถส่งออกไปยังทั่วโลกได้
อีกด้วย 

   

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 ด้ำนกำรท ำเกษตรปลอดภัย   

ตระหนักและให้ความส าคัญของผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม มีความใส่ใจ
ผู้บริโภคมากกว่าผลประโยชน์ทางการค้าเพียงอย่างเดียว  

“เพราะอาหารที่เราผลิตมันต้องไปท่ัวโลก มันจึงต้องสะอาดปลอดภัย และเลี้ยงชาวโลกได้” 

                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ตราสัญลกัษณ์ FAIRTRADE คิดค้นขึ้นโดยองคก์รอิสระ FAIRTRADE International ใช้เป็นตรารับรอง คุณภาพสนิคา้ตามมาตรฐาน 
FAIRTRADE ที่องคก์รก าหนด ซ่ึงแบง่ได้เป็นหลักๆ 3 ด้านได้แก ่
   1. มาตรฐานเรื่องสิ่งแวดลอ้ม เชน่ สินค้าจะต้องมาจากการผลิตที่ไม่ท าลายธรรมชาต ิสินค้าที่ไมม่ีส่วนผสม ของ GMO 
   2. มาตรฐานเรื่องการค้า เชน่ การรักษาราคาตลาด การซ้ือขายกนัในระยะยาวระหว่างผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย สนิค้า การก าหนดให้พอ่ค้าคนกลางต้อง
ช่วยเหลือเกษตรกรเรือ่งการเงินก่อนฤดเูก็บเกี่ยว 
   3. มาตรฐานเรื่องสังคม เชน่ การจ้างงานที่เป็นธรรม การห้ามการใชแ้รงงานเด็ก การร่วมมอืในโครงการเพื่อ สังคมต่างๆ 
       สนิค้าที่สามารถได้รับตราสัญลกัษณ์ FAIRTRADE มีหลากหลาย เช่น สนิค้าเกษตร ได้แก ่ผลไม้ เครือ่งเทศต่างๆ ดอกไม้ ข้าว น้ าผ้ึง เครือ่งดื่ม น้ าตาล 
ไปจนถึงสินค้าจากผ้าฝ้าย และเฟอรน์ิเจอร์ไม้ 

นายพิธี  ทองสวัสดิ ์
เกษตรกรต้นแบบ ศพก.อ าเภอสามร้อยยอด 
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ด้ำนกำรด ำเนนิงำน ศพก. 
 มีการบริหารจัดการที่ดี 
 คณะกรรมการกลุ่ม มีความเข้มแข็ง ท างานเป็นทีม มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ 

บนเส้นทางอาชีพเดียวกัน 
 มีการประชุมหารือการด าเนินงานร่วมกัน เชื่อมโยงการท างานกับกลุ่มเครือข่ายจากทุกต าบล 
 การบูรณาการท างานร่วมกันกับผู้น า ทุกภาคส่วน ประสานการท างานร่วมกัน  

โดยใช้เวทีการประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน การประชุมหมู่บ้าน หรือเวทีอื่นๆ 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
  จากการท าเกษตรปลอดภัย นายพิธี ทองสวัสดิ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ ด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ที่เป็นที่รู้จัก และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปลอดภัย และการผลิตมะม่วงคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออก ให้กับเกษตรกรรายอื่น ผู้สนใจ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน/นักศึกษาท่ีมาเรียนรู้ดูงาน
พ้ืนที ่ โดย ศพก.อ าเภอสามร้อยยอด เป็นแหล่งเรียนรู้เด่นการท าเกษตรปลอดภัย (มะม่วง) ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับของสังคม   

กำรขยำยผลสู่เกษตรกรอื่นๆ 
  ขับเคลื่อนขยายผลการท าเกษตรปลอดภัย ผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ที่เกษตรกรทั้งในและนอกพ้ืนที่สามารถเข้ามาเรียนรู้
ได้ จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอดองค์ควำมรู้ : นำงสำวมยุรีย์ พวงงำม นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร  
ผู้ร่วมถอดองค์ควำมรู้ : KM Team (คณะท ำงำนถอดบทเรียน จังหวัดประจวบคีรขีันธ์) 
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ภำคผนวก 
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ภำพกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM Team - ส ำนกังำนเกษตรจังหวดัประจวบคีรขีันธ์ 

นอ้งขอเลา่ 

พีส่อนนอ้ง 

ขอแลกเปลีย่น 

ท างานเปน็ทมี 

ภำพกจิกรรม 

ทมีงานยอดเยีย่ม 

สรปุใหฟ้งั 

ถอดเสรจ็ถา่ยรปู 
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ผู้ร่วมถอดบทเรียน “เกษตรปลอดภัย” 

1. นางศันสนีย์  เกษตรสินสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
2. น.ส.มยุรีย์  พวงงาม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นางพรทิพย์ สุนทรโสภา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4. นางสุภิณยา  บัวทอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
5. น.ส.นันทนา แสนมหาเกษม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
6. นายสุรศักดิ์  เก่งตรง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
7. น.ส.พนิดา  ปงลังกา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
8. น.ส.สุพรทิพย์  ก าแน่น   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. น.ส.จิฬาภรณ์  สุขกล่ า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
10. นางกษมา เชิงฉลาด แสงเดช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
11. น.ส.บุษกร  ทองสุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
12. น.ส.หทัยทิพย์  สามพันพวง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
13. น.ส.กนกวรรณ  กฤตานุสาร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
14. น.ส.ธนนันท์  สนสาขา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
15. น.ส.ปัทมา  เหรียญจื้อ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

1. นายพิธี  ทองสวัสดิ์   เกษตรกรต้นแบบ ประธานคณะกรรมการ ศพก.อ าเภอสามร้อยยอด 
2. นายสุภาพ  ไทยอุดมทรัพย์  คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอสามร้อยยอด 
3. นายลิปท์  วงศ์สังข์   คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอสามร้อยยอด 
4. นายวิทยา  มายืนยง   คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอสามร้อยยอด 
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