
ประเด็นสรุปการถอดบทเรียน ศพก. ป 2564 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกันตัง 

ที่ต้ัง เลขที่ 52 หมูที ่5 ตําบลควนธานี อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1. ขอมูลทั่วไปของศพก. 

ประวัติความเปนมา 

จากอดีตกอนป 2531 ดําเนินชีวิตอยางไมรูคุณคาขอชีวิต เลนการพนันทุกชนิด ซึ่งหลงัจากดํารง

ตําแหนงผูใหญบาน เมื่อ 2 เมษายน 2531 ไดประกาศตอที่ประชุมหมูบานวาจะเลิกอบายมุขทั้งหมด จากวัน

น้ันถึงปจจุบันหันมาสนใจการทําการเกษตร มีการรวมกลุมชาวนาควนธานี เปนเกษตรอาสา และจาก

การศึกษาดูงานจากภาครัฐตางๆ การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 อยางเขาใจ 

เขาถึง แมจะมทีี่ทํากินเพียงเล็กนอยคงจะชวยใหความเปนอยูที่ดีขึ้นได จึงไดเริ่มตนอยางจริงจัง ในขณะที่ดํารง

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี ป 2552 เชิญพ่ีนองชาวควนธานี ใหมีการสรางภูมิคุมกันให

ตัวเองและครอบครัวโดยการจัดต้ังธนาคารพอโดยมีรางวัลใหผูดําเนินการดวยเงินสวนตัว ระดับประชาชน และ

ระดับโรงเรียนระดับ 3,000 บาท เมื่อป 2553 และสนับสนุนใหทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวโดยจัดทําแปลง

ตัวอยางไวที่ อบต.ควนธานี 

ประวัติของเกษตรกรตนแบบ 

 

 
 ประวัตินายประนอม  รักจริง  เกิดเมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2489 อายุ 73 ป อยูบานเลขที่ 52 หมูที่ 5 

บานบินหยี ตําบลควนธานี อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา(มศ.3) จากโรงเรยีนวิเชียร

มาตุ เขาศึกษาตอในระดับ มศ.4 แตตองออกกลางครันเน่ืองจากบิดาเสียชีวิต  

          ประวัติการทํางาน 



ป 2510  ทํางานเปนผูชวยชางสํารวจและเขียนแบบที่แขวงการทาง 

ป 2523 ลาออกจาแขงวงการทางมาประกอบอาชีพเกษตรที่บาน 

ป 2524 ที่ปรกึษายุวเกษตรกรตําบลควนธานี เกษตรอาสา กรรมการกลุมทํานาบานควนธานี 

ป 2531 ดํารงตําแหนงผูใหญบานบานบินหยี หมูที ่5 ตําบลควนธานี 

ป 2539 ลาออกจากผูใหญบานลงสมัคร สจ.เขตอําเภอกันตัง  แตสอบตก 

ป 2540 ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลควนธานี และไดรับคัดเลือกเปน

ประธานสภา 

ป 2542 ดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

ป 2544 -2546 ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี  

ป 2552 – 2556 ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

ป 2556-ปจจบัุน ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ประเด็นการถอดบทเรียนหัวขอ เกษตรปลอดภยั 

1. แรงจูงใจในการดําเนนิการตามประเด็นการถอดบทเรียน 

  การขยายพ้ืนที่ทําเกษตรในปจจุบันมีการบุกเบิกพ้ืนที่กันมากขึ้น และยังคงทําเกษตรแบบเชิงเด่ียว ไม

วาจะการปลูกผัก การทําสวนยางพารา การทําสวนปาลมนํ้ามัน เกษตรกรยังคงตองพ่ึงสารเคมี ไมวาจะเปน 

ปุยเคมี ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช เน่ืองจากชวยเพ่ิมผลผลติใหมีความคุมทุนและมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เร็วขึ้น 

สงผลใหผลผลติที่ผูบริโภครับประทานมีการตกคางของสารเคมี  

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (เครือขาย) ตําบลควนธานี โดยมีนายประนอม  

รักจริง เปนเกษตรกรตนแบบ มีการดําเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดําริของในหลวง การทําเกษตร

ปลอดภัยไมใชสารเคมี ประยุกตใชภูมิปญญาชาวบานมาทําเกษตรแบบผสมผสาน ลดรายจาย สรางรายได

ใหกับครอบครวั และยังเปนศูนยเรียนรูใหเกษตรกรเขามาศึกษาถึงแนวทางการทําเกษตร 

 

 

 

 



2. วิธีการดําเนินงาน 

 พ้ืนที่ของศูนยฯจํานวน 4 ไร แบงเปนพ้ืนที่ปลูกยางพารา 3 ไร และพ้ืนทีก่ารดําเนินงานเศรษฐกิจ

พอเพียง ประกอบดวยฐานตางๆ ดังน้ี 

- ฐานเลี้ยงไกไขในตะกรา  

การเลี้ยงไกไข โดยไมมีโรงเรือนเลี้ยงไก แตใชตะกรา 2 ใบ ประกบกัน และมุงหลังคาดวยกะละมัง

หรือกระเบ้ือง  

 

การใหอาหารไก จะใชสูตรอาหารผสมที่ทําเอง ไดแก อาหารไกไขสําเร็จรูป หยวกกลวย หนอไม แหน

แดง และนํ้าหมักชีวภาพ ใหอาหารไกวันละ 2 ครั้ง นํ้าจะผสมกับนํ้าหมกัชีวภาพ เพ่ือใหไกเจริญอาหารและไม

มีโรค 

วิธีการทํานํ้าหมักชีวภาพ จะใชหนอกลวย 3 กิโลกรมั กากนํ้าตาล 1 กิโลกรัม และนมเปรี้ยว 1 ขวด หมักทิ้งไว 

7 วัน ก็สามารถนํามาใหได 

ประโยชนจากนํ้าหมักชีวภาพที่ใชในศูนย 

 1 .ผสมในอาหารไก 

 2.ผสมนํ้าใหไกด่ืม 

 3.ใชดับกลิ่นพ้ืนดินบริเวณที่เลี้ยงไก 

 4.ทําเปนปุยชีวภาพ ใชรดพืชผักในศูนย 

 5.อาหารของแหนแดง เพ่ือเรงการขยายพันธุ 

- ฐานธนาคารนํ้า 



ธนาคารนํ้า เปนวิธีการเก็บนํ้าเพ่ือใชใน

ฤดูแลง หรือเปนการชวยประหยัดนํ้าที่ใชรดผัก 

อีกทั้งชวยประหยัดเวลารดนํ้า เน่ืองจากเราไม

ตองรดนํ้าผักทุกวัน 

- ฐานการเลี้ยงแหนแดง 

แหนแดงในเลีย้งในศูนย ไดรบัการสนับสนุนจาก

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.) โดย

เลี้ยงในบอดินปูพ้ืนดวยพลาสติกสีดํา เลี้ยงดวย

นําหมักชีวภาพ โดยจะนําแหนแดงมาใชเปนอาหารของไก และใชเปนปุยพืชสดใหพืชผักในศูนย 

ประโยชนของแหนแดงจะเปนแหลงโปรตีนใหไก 

ชวยใหไกมีอัตราการไขดีขึ้น และชวยสราง

ไนโตรเจนใหพืชลดการใชปุยเคม ี

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

- ฐานรักษโลก 

ทํานํ้าหมักจากเศษอาหารในศูนย หมักไวในถังหมักที่ฝงอยูในดิน 50 % สามารถนําเศษอาหารมา

ใสไดทุกวัน หมั่นเติมกากนํ้าตาลเพ่ือใหเกิดการ

กระบวนการหมัก และไมมีกลิ่น ประใยชนจะ



ใชเปนอาหารเสริมใหพืช ชวยปรับสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ 

 

 

- ฐานเลี้ยงปลาในบอดินปูพ้ืน

พลาสติก 

บอเลี้ยงปลาจะเปนบอดินขนาด 3*7 เมตร ปูพ้ืน

บอดวยพลาสติกสีดํา ปลาที่เลีย้งไดแก ปลานิล 

ปลาดุก  

 

 
 

 

 

 

- ฐานปลูกผักในลอยางรถยนต 

ใชลอยางรถยนตเกา มาใชปลูกตนไม จะม ี2 แบบ คือ  



 
ใชลอยางแคลอเดียว ใสดินผสมปุยหมัก แลวใชปลูกตนไมไดเลย 

 
วางลอยางซอนกัน 2 ลอ แลวใชทอพีวีซี เจาะรู ปกไวตรงกลางของลอยาง เพ่ือใชเติมนํ้า ลอ

บนจะใสดิน ลอดวยลางจะใสนํ้า เพ่ือประหยัดนํ้าและชวยทุนแรงในการรดนํ้า โดยจะรดนํ้าแคอาทิตย

ละครั้ง 

3.ภาคีเครือขายที่สนบัสนุนการทํางาน  

 1. สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง  

2. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง การทําเกษตรแบบอินทรีย ฐานเรยีนรูการทําปุยหมัก การทํานํ้าหมักชีวภาพ 

การทําปุยจากเศษวัสดุเหลือใชในศูนยฯ 

 3. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.ตรัง) สนับสนุนแหนแดง เพ่ือสรางฐานเรียนรูเรื่องแหน

แดงและการใชประโยชนจากแหนแดง ทางศูนยฯไดดําเนินการขยายพันธุแหนแดงเพ่ือใชกิจกรรมของศูนยและ

แจกจายใหแกเกษตรกร 



4. เครือขาย ศพก. 

4.ประโยชนทีไ่ดรับ 

 1. คุณภาพของชีวิตดีขึ้น จาการทําเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดภัยในการบริโภคผักที่เราปลูกเองโดย

ไมใชสารเคม ี 

 2. การลดตนทนุในการทําเกษตร จากการที่เราทําปุยอินทรีย  นํ้าหมักชีวภาพ หรือการผสมอาหารไก

เองจากพืชที่เราปลูกในศูนยฯ 

5. เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 การพัฒนาศูนยฯเปนสถานที่ใหหนวยงานและเกษตรกรเขามาศึกษาดูงาน เปนแหลงความรูใหแก

เกษตรกรสามารถใชเปนแบบอยางในการพัฒนาตอยอดของตนเอง การเปนวิทยากรบรรยายการทําเกษตรให

ความรูแกผูที่เขามาศึกษาดูงานในศูนยฯ 

6. ปจจัยความสําเร็จ 

มีความต้ังใจและยึดมั่นในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความภาคภูมิใจ ที่ไดดําเนินการตามรอยเทา

พอรัชกาลที่ 9 จากคนที่เคยติดอบายมุขมานานปจจุบันกลายเปนคนละคน การเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง  

การประยุกตใชความรูที่ไดจากการอบรมของหนวยงานราชการ ไดมีผลผลิตที่ปลอดภัยไวรับประทานใน

ครัวเรือนทุกวัน ทําใหครัวเรอืน มีกิน มใีช เหลือก็แบงปน มีเก็บ ไดสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งทางกายและใจ 

7. สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

 การไดพัฒนาพ้ืนที่รอบบานใหเปนสวนเกษตร ทําเกษตรแบบปลอดภัยไมมีสารเคมี สิ่งทีต่ามมา

นอกจากผลผลติที่ไดบริโภคในครัวเรือนแลว การไดสุขภาพจิตที่ดีจากการทําเกษตร ต่ืนเชามาเขาสวน ได

สัมผสักับชีวิตสบายๆในวัยเกษียณ ไดสงตอสิ่งดีๆใหแกเพ่ือนบาน คนในชุมชนและเกษตรทานอ่ืนๆ ไดรับนํ้าใจ 

ไมตรีจากการที่เราไดชวยเหลือผูอ่ืน และคดิวาจะทําแบบน้ีตอไปเรื่อย ๆ 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 เน่ืองดวยภาระงานอ่ืนที่เพ่ิมเขามา ทําใหไมมีเวลาพัฒนาศูนยฯไดอยางกอน รวมถึงอายุที่มากขึ้น จึง

ตองคอยๆทํา คอยๆพัฒนา  

 



9. การขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียง 

 เกษตรกรสามารถมาของแบงตนไมที่ขยายพันธุไวในศูนยฯ หรือจะพันธุแหนแดงไปขยายพันธุตอที่

บาน การเขามาศึกษาวิธีการทําเกษตรอินทรียจากในศูนยฯ  


