
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนท่ี 

๑. เร่ือง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
๒.ชื่อเกษตรกรนายสิงไพ  จ าปาแดง  
 เกิดวันท่ี ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๐๔ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๒๒๐๔๐๐๓๖๗๘๒๖ 
 ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี ๑๔/๘ หมู่ท่ี๒ บ้านทับสงฆ์ ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐-๘๔๗๗-๙๓๘๖-๔ 
๓. ความเป็นมา 
 ในปี ๒๕๑๔ ได้ย้ายตามบิดา มารดา มาจากจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับพี่น้องจ านวน ๘ คน เข้ามาจับ
จองและถางป่าเพื่อปลูกมันส าปะหลัง ในปีต่อมาได้เข้าร่วมโครงการลดพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง จากองค์การ
สงเคราะห์การท าสวนยางพารา เพื่อเปล่ียนมาปลูกยางพารา จ านวน ๒๐ ไร่  โดยพ่อ แม่ได้แบ่งพื้นท่ีให้คนละ ๒-๓ 
ไร่ แต่รายได้ไม่เพียงพอ จึงหาอาชีพเสริมรับจ้างท าการเกษตรจนมีรายได้เพิ่มขึ้น เริ่มมีการปลูกพืชผักครั้งแรก
ภายหลังท่ีได้มีการปลูกยางพารา เนื่องจากระยะแรกยางพารายังไม่ให้ผลผลิต แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เห็น
เพื่อนบ้านเขาปลูกผักขายมีรายได้เล้ียงครอบครัว จึงติดต่อขอเช่าท่ีว่างเปล่าเพื่อปลูกผัก เนื่องจากในพื้นท่ีตนเองไม่
มีแหล่งน้ าเพียงพอ แต่เจ้าของเป็นคนนอกพื้นท่ีและไม่ได้คิดค่าเช่า แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลท่ีให้เขาท้ังแปลง
ไม่ให้รกทึบ นอกจากนั้นได้รับจ้างดูแลสวนล าไยของเพื่อนบ้าน พร้อมกับมีการปลูกพืชผักระหว่างแถวของล าไย 
สามารถสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาท ต่อมาได้ขอซื้อท่ีจากญาติพี่น้องมาเป็นของตนเองท้ังหมด และได้โค่น
ยางพาราแปลงเก่าท่ีปลูกมานาน แล้วปลูกใหม่โดยใช้ทุนของตนเอง ในปีต่อมาเจ้าของสวนไม่มีเวลาในการท าสวน
จึงตกลงซื้อขายโดยให้มีการผ่อนช าระเป็นรายปี จากแปลงท่ีหนึ่งเพิ่มเป็นแปลงท่ีสองและท่ีสามตามล าดับ ปัจจุบัน
มีพื้นท่ีท าการเกษตรรวม ๕๗ ไร่ ปลูกยางพาราจ านวน ๒๐ ไร่  ล าไย ๓๗ ไร่ ในแปลงล าไยมีการปลูกส าปะหลัง ๖ 
ไร่ และพืชผักจ านวน ๘ ไร่หมุนเวียนตลอดปี สามารถน ารายได้ดังกล่าวมาลงทุนในสวนล าไย เป็นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินลงทุนจากภายนอก 
๔. องค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ 
องค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 

ขั้นแรกก่อนท่ีมีการปลูกผัก ได้มีการส ารวจตนเองว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันนักวิชาการเรียกว่าการ
ท า SWOT เพื่อค้นหาตัวตนว่า ชอบอะไร ความพร้อมของครอบครัว วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องมี ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลาดและช่องทางหรืออ านาจในการต่อรอง  
 ขั้นที่สอง ศึกษาหาความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังการประชุม อบรม และรับจ้างท างานในสวนผักเพื่อนบ้าน
เพื่อสะสมความรู้ ประสบการณ์และเงินทุน พร้อมกับปลูกเองจากพื้นท่ีน้อย ๆ และขยายพื้นท่ีมากขึ้นตามล าดับ
 ขั้นที่สาม ลงมือปฏิบัติเริ่มจากปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพื่อให้มีเงินทุนในการปลูกผัก เริ่มแรกซื้อเครื่องสูบ
น้ าขนาดเล็กและทยอยซื้ออุปกรณ์ท าสวนผักอื่น ๆ เพื่อสามารถปลูกผักได้มากชนิดตลอดท้ังปี ท่ีใช้แรงงานใน
ครอบครัวเป็นหลัก และมีการรวมตัวกันเพื่อก าหนดปริมาณการผลิต ชนิดพืชท่ีผลิต ช่วงเวลาในการผลิต เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหลีกเล่ียงการปลูกในช่วงท่ีมีการระบาดศัตรูพืช หรือช่วงอากาศท่ีไม่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
 การเตรียมดิน หลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วต้องท าการไถตากดินทันที เพื่อก าจัดศัตรูพืชท่ีตกค้างอยู่ใน
แปลง ประมาณ ๑ เดือน โดยถือหลักว่าการเตรียมดินดีสามารถลดต้นทุนได้กว่า ร้อยละ ๕๐ หลังจากนั้นก็ไถแปร
พร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ผักทันทีเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ติดตามร่องดิน เมื่อได้น้ าหรือฝนตกใส่ดินจะกลบเมล็ดอย่างบาง 
ๆ ถ้าท้ิงไว้นานเมื่อถูกฝนดินจะแน่น เวลาหว่านเมล็ดพันธุ์จะไหลรวมกันท าให้ผักงอกเป็นกระจุกแนน่ ไม่สม่ าเสมอ 



 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักหรือกล้าผัก เมล็ดพันธุ์ต้องดี ให้ผลตอบแทนสูง ตรงกับความต้องการของตลาด 
เมล็ดพันธุ์ผักกินใบจะใช้ของบริษัทเจียไต๋ ส่วนผักกินผลจะใช้เมล็ดพันธุ์ของบริษัทศรแดง ผักกินใบจะหว่านลง
แปลงโดยตรงและถอนทิ้งเมื่ออายุประมาณ ๒ อาทิตย์ ส่วนผักกินผลจะต้องเพาะกล้าก่อน โดยใช้ดิน ๒ ส่วนปุ๋ย
อินทรีย์ ๑ ส่วนผสมกันและใส่ลงในภาชนะเพาะกล้า ประมาณ ๓๐ –๔๕ วันแล้วแต่ชนิดพืชแล้วปลูกลงดิน 
 การใช้ปุ๋ยบ ารุง ผักกินใบจะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวตอนปลูก โดยใส่ตอนไถแปร อัตราปุ๋ยอินทรีย์ ๒ ส่วนผสมกับ
ปุ๋ยเคมี ๑ ส่วน ซึ่งจะใช้เวลาต้ังแต่หว่าน จนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๔๕-๖๐ วัน พร้อมกับฉีดพ่นปุ๋ยน้ าหมักอัตรา ๑ 
ลิตร ต่อน้ า ๒๐๐ ลิตร ทุกสัปดาห์ จนถึงก่อนเก็บเกี่ยว ๑๕ วัน 
 การก าจัดวัชพืช ครั้งแรกหลังเก็บเกี่ยวฉีดพ่นด้วยสารพาราควอซ พอหญ้าตายก็ไถกลบ ห้ามใช้สารไกลโฟ
เสท เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของผัก เมื่อผักงอกแล้วจะใช้วิธีถอนโดยใช้แรงคนในครอบครัวเป็น
หลักหากถอนไม่ทันก็จ้างแรงงานถอน การถอนหญ้าเป็นการพรวนดินทางอ้อมท าให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น 
 การป้องกันก าจัดโรคแมลง ใช้วิธีการผสมผสาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเน้นการการ
จัดการดิน ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ใช้สารจากธรรมชาติ เช่นเช้ือราท่ีเป็นปรปักษ์ สร้างความแข็งแรงของต้น
พืช หลีกเล่ียงการผลิตในช่วงท่ีมีการระบาดของศัตรูพืชสูง ตลอดช่วงฤดูจะมีการใช้สารเคมีเพียงครั้งเดียว โดยใช้
สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 การเก็บเกี่ยว ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักในการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวผัก
จ้างแรงงานเฉพาะการตัดแต่งผักและบรรจุถุงพลาสติก 
 การขนส่ง มีพ่อค้ามารับผลผลิตท่ีบ้าน เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวัน อย่างน้อย ๓ ชนิดพืช  
งานที่ภาคภูมิใจ 

- จากการเริ่มต้นในพื้นท่ี ๓ ไร่ท่ีพ่อแม่ได้มอบให้ จนถึงปัจจุบันมีพื้นท่ีท าการเกษตรเป็นของตนเองจ านวน 
๕๗ ไร่ พร้อมกับเครื่องมือในการประกอบอาชีพการเกษตร 

- การประสานงานปัจจุบันได้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านทับสงฆ์ในการประสานงานกับพ่อค้าท่ีมา
รับผักจากเกษตรกรในหมู่บ้าน สร้างอ านาจต่อรองเพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบจาก
พ่อค้า ทุกครั้งท่ีเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการขายมักเข้ามาให้ช่วยแก้ไขปัญหาจนลุล่วงทุกครั้ง 

- ท าให้ชุมชนมีรายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จากเดิมผู้สูงอายุมักจะว่างงาน ไม่มีรายได้ ปัจจุบันได้ให้ผู้สูงอายุ
ท าการตัดแต่งและบรรจุผักลงถุง สามารถมีรายได้วันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ บาท 

- การเป็นวิทยากรเกษตรกร จากท่ีได้ปลูกผักจนประสบผลส าเร็จสามารถก าหนดได้ว่าจะท าให้ผักออกสู่
ตลาดได้เมื่อไร และผักชนิดไหนควรออกตอนช่วงไหน เป็นท่ียอมรับของเพื่อนบ้าน จึงมีผู้สนใจท้ังคนในหมู่บ้าน
และนอกหมู่บ้านเข้ามาหาความรู้อยู่ประจ า นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว
ในการจัดท าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชซึ่งเป็นหนึ่งใน๘๘๒ ศูนย์ของประเทศ 
๕. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 
 - การคัดเลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลง 
 -  การเตรียมดินให้เหมาะสมกับพืชท่ีปลูกและถูกช่วงเวลาสามารถลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๕๐ 
 -  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช เน้นการท าให้พืชแข็งแรง มีความต้านทาน การก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงคน 
 -  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักร่วมกับปุ๋ยเคมี ท าให้พืชมีความแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี 
๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประหยัด อดออม 
๗. แนวคิดในการท างาน 
 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน มีการแบ่งงานกันท าตามความสามารถของแต่ละคน
การมอบหมายงานให้คนงานท าค านึงถึงความสามารถ  



๘. หลักคิดในการประกอบอาชีพ 
 ในการประกอบอาชีพใช้หลักการคือ ความขยัน ไม่ต่ืนสาย เอาใจใส่ในส่ิงท่ีท า สร้างความหลากหลายใน
สินค้า เพื่อลดความเส่ียง 
๙. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 
  นายธวัชชัย  สมตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

    

 
 
 


