
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนท่ี อ.ท่าใหม่ 

๑. เรื่อง การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 

๒. ช่ือเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้  นายจักรชัย  เสมสฤษด์ิ 
 วันเดือนปีเกิด  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ 
 หมายเลขบัตรประชาชน ๑ ๒๒๐๓ ๐๐๐๐๙ ๖๓ ๘ 
 ท่ีอยู่  ๓๐/๓ หมู่ ๖ ต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๔๒๙๘๗๔ 

๓. ความเป็นมา 
 เนื่องจากครอบครัวได้ท าการเกษตรมาต้ังแต่รุ่นปู่ ย่า และต่อมายังรุ่นพ่อ ได้เห็นการท าการเกษตรมา
ต้ังแต่เด็ก จึงมีใจรักในการท าการเกษตร และเมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนมัธยมท่าแคลง 
ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้มีโอกาสศึกษาการท า
การเกษตรแบบพอเพียง จึงต้ังใจว่าเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลายจะท างานเป็นเกษตรกร เพราะโดยส่วนตัว
แล้วคิดว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงและเป็นอาชีพที่พึ่งตนเองได้ จึงได้ท าการเกษตรเป็นต้นมาหลังจาก
เรียนจบ  ต่อมาผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากแมลงท่ีเป็นประโยชน์ใน
ธรรมชาติมีน้อย จึงได้ท าการทดลองเล้ียงชันโรงเพือ่ผสมเกสรเงาะและทุเรียน ซึ่งพบว่าผลผลิตเพิ่มข้ึน จึงได้
เล้ียงชันโรงเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้เป็นน้ าหวานและชัน ท่ีสามารถขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 
 จากแนวคิดข้างต้น จึงได้ขยายแนวความคิดนี้แก่เกษตรกรผู้สนใจต่อไปในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง 
ได้สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตจากงบประมาณของตนเอง เพื่อเป็นท่ีศึกษาเรียนรู้แก่
บุคคลท่ัวไปและผู้ท่ีสนใจ โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนเพื่อหวังว่าผู้ท่ีมาศึกษาเรียนรู้จะได้รับความรู้จากผู้ท่ีได้
กระท าจริง 

๔. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานท่ีภาคภูมิใจ 

พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด ๘ ไร่ แบ่งเป็น 
- พื้นท่ีท านาปี ๒ ไร่ พันธุ์ข้าวขาวตาแห้งไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
- พื้นท่ีไม้ผล ปลูกสละ ๒ ไร่ ปลูกมังคุด ๒ ไร่ ปลูกเงาะ ๐.๕ ไร ่ปลูกทุเรียน ๐.๕ ไร่ 
- บ่อเล้ียงปลา ๑ บ่อ พื้นท่ี ๑ ไร่ เล้ียงปลาสลิด ปลาสวาย ปลาดุกนา และปลาในธรรมชาติอื่น ๆ 
- มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในพื้นท่ีว่างภายในสวน เพื่อเป็นอาหาร และรายได้เสริม นอกจากนี้ยังมี

พืชอาหารอื่น ๆ อีก ได้แก่ มะพร้าว กล้วย เพกา สะเดา กระท้อน ลองกอง มะนาว ชมพู่  ระก า ไผ่
หวาน มะม่วง ทองหลาง หมาก ตะไคร้ หัวไพล ขมิ้น หน่อแดง พริกขี้หนู มีการปลูกสายบัวในบ่อ
ปลา พืชผักในธรรมชาติอีกหลายชนิด และยังมีการเล้ียงชันโรงเพื่อผสมเกสรผลไม้ในสวน และเป็น
อาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง 

- เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเล้ียงชันโรง 

กิจกรรมการผลิต 
- แปลงปลูกข้าว 

พื้นท่ี ๒ ไร่ ปลูกข้าวขาวตาแห้ง ปลูกในช่วงฤดูฝนเพื่อเก็บไว้รับประทานตลอดปี  หลังจากการท านา
ข้าวแล้ว ในช่วงฤดูแล้งได้ท าการปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเกสรข้าวโพดยังเป็นอาหารแก่
ชันโรง  



- แปลงปลูกพืช ๕ ไร่ ได้แก่ 
เงาะ , ทุเรียน , มังคุด , สละ , ลองกอง และมะพร้าว 
ไม้ใช้สอย ไม้ไผ่ 
พืชผัก ปลูกชะอมเป็นแนวรั้ว พริกขี้หนู , กล้วย , สะเดา , มะนาว และฝรั่ง เพื่อเป็นอาหาร เมื่อ
เหลือจึงน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 

- ประมง 
สระน้ า ๑ ไร่ ใช้เล้ียงปลาสวาย ปลาสลิด ปลานิล ปลาดุก เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
นอกจากนี้ยังมีผักบุ้งและบัวเป็นเป็นอาหารธรรมชาติและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม  
บริเวณขอบบ่อปลาปลูกมะพร้าว หมาก และตะขบ เพราะออกดอกตลอดปี เพื่อเป็นอาหารแก่
ชันโรง เมื่อติดผลสุกหล่นก็เป็นอาหารให้ปลาในบ่อได้อีกด้วย 

- พื้นท่ีโรงเรือน 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเล้ียงชันโรง เป็นสถานท่ีเพาะเล้ียงและแปลงสาธิตให้ความรู้แก่
เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 
- เป็นผู้จัดต้ังและพัฒนาให้ “กลุ่มผู้เล้ียงชันโรงบ้านต้นเลียบ” ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรี จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

- ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายน้ าผ้ึงชันโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวโรกาสท่ีพระองค์เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรงานตามโครงการพระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ครูภูมิปัญญา ผู้น้อมน าแนวพระราชด าริ มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตบังเกิดเป็นมรรคผล เป็นต้นแบบแห่งการเผยแพร่แนวทางพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จันทบุรี เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 

- ได้รับการแต่งต้ังเป็นทีมงานวิทยากรและพิธีกรขับเคล่ือนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ของกศน.อ าเภอท่าใหม่ 
- ได้รับรางวัลภาคีเครือข่ายดีเด่นท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา จาก กศน.

อ าเภอท่าใหม่ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 
- ได้รับการคัดเลือกจาก กศน.อ าเภอท่าใหม่ ใหเ้ป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ผู้น าวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ต าบลร าพัน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
- ได้รับเชิญจาก บริษัทบูรพาคอนกรีต ให้เป็นคณะท างานร่วมจัดพิธีถวายการต้อนรับ สมเด็จ

พระสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชา ท่ีได้เสด็จมาเยือนเป็นองค์ประธานทอดกฐิน ณ บริษัทบูรพา
คอนกรีต เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

๕. สรุปองค์ความรู้ท่ีใช้ 
 ๕.๑ การผลิต 



จัดรูปแบบการท าการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริ ยึดหลัก “เกษตรทฤษฏีใหม่” 
เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากร คือ ดินและน้ าในพื้นท่ีขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิต อาหาร รายได้ ในชีวิตครอบครัวและชุมชน 

การแบ่งพื้นท่ี แบ่งเป็นส่ีส่วน คือ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ 
- สระน้ าเพื่อใช้และเล้ียงปลา 
- นาข้าว 
- ปลูกพืชผสมผสาน 
- โรงเรือนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.๒ การตลาด 
น้ าหวานและชันของชันโรงสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม โดยน าไปจ าหน่ายเองท่ีตลาดนอก

ชุมชน และผลิตส่งให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อน าไป
จ าหน่ายท่ีร้านภัทรพัฒน์ 

๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- ยึดหลัก “เกษตรทฤษฏีใหม่” เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากร คือ ดินและน้ าในพื้นท่ีขนาดเล็ก

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ลดการใช้สารเคมี โดยปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดเพื่อใช้หมักเป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจาก

ธรรมชาติ ริเริ่มโครงการหมู่บ้านชันโรง ปลูกดอกไม้ เช่นยี่เข่ง และเล้ียงชันโรงเพื่อตอมดอกไม้ผสมเกสรไม้ผล 
ต้นไม้ป่าและธรรมชาติโดยรอบ 

๗. แนวคิดในการท างาน 
ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เพื่อพึ่งพาตนเอง ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน น าไป

ขาย โดยเน้นการขายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง คือ น าไปจ าหน่ายเองท่ีตลาดนอกชุมชน มีการท าบัญชี
ครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย ต้นทุน และรายได้ประจ าวัน 

 

๘. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 - ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี 
 - จ าหน่ายส่วนท่ีเหลือท่ีจากบริโภค 
 - ใช้ประโยชน์จากชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต และเป็นรายได้เสริม 
 - จัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อรู้รายรับ รายจ่าย 

๙. ท่ีมาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 
 ช่ือ นายกิตติพงษ์  สันติเสวีกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 


