


 
 

การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียง 

 
1.ประวิติความเป็นมา 
 1.1 เกษตรกรต้นแบบ 
      ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียง มีนางกรณิชารัตน์ เหลาทอง หรือ  “พ่ีสาว” 
เป็นเกษตรกรต้นแบบ เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2508 อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 5 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล พ่ีสาวซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดยมีกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็นการท าสวนปาล์มน  ามัน การท าสวนยางพารา การปลูกข้าวโพดหวาน การปลูกพืชผักสวนครัวแบบ
หมุนเวียน การเลี ยงไก่ไข่ และการเลี ยงปลาน  าจืดแบบผสมผสาน (ปลาเบญจพรรณ) ซึ่งลักษณะการเกษตร 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เมื่อเหลือจึงจ าหน่ายภายในชุมชนและแจกจ่ายให้แก่บุคคลต่าง  
จากการท าเกษตรที่หลากหลายนี  สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ถึง 250,000 บาท/ปี  
 

 
นางกรณิชารัตน์ เหลาทอง หรือ “พี่สาว” เกษตรกรต้นแบบ 

 
      พ่ีสาวเป็นเกษตรกรผู้น าในพื นที่ ที่มีใจรักในการท าการเกษตร มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม โดยรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครเกษตรบ้าน (อกม.), อาสาสมัครฝนหลวง, หมอดินอาสา ,  
ปราชญ์ชาวบ้าน และยังเป็นคณะกรรรมการสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง เป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการท าเกษตรเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลที่ “หัวไวใจสู้” มีคุณสมบัติในการเป็นเกษตรกร
ผู้น าคือ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” 
  



 
 
      ซึ่ ง พ่ีสาว มีจุดเริ่มต้นการท าเกษตรปลอดภัยจากการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด  
โดยหน่วยงานสาธารณะสุขอ าเภอ แล้วพบว่ามีสารพิษตกค้างในเลือดปริมาณสูง จึงมีแนวคิดที่เริ่มต้นการท า
เกษตรปลอดภัยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของบุคคลในเรือนและผู้บริโภคเป็นหลัก จากการท าเกษตรแบบปลอดภัยที่ได้ผลดี จึงเป็นที่สนใจของเกษตรกร
รายอื่นในชุมชน ที่ได้มาศึกษากระบวนการผลิตพืชผักแบบปลอดภัย หลักจากนั นได้มีการจัดตั งเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกลุ่มพืชไร่พอใจพอเพียง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน 
คณะกรรมการกลุ่มจึงมีมติให้จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียง” 
      เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน พ่ีสาวเดินหน้าเรื่องการผลิตผักปลอดภัย
อย่างจริงจัง และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (GAP) 
ชนิดพืช ผักกาดขาวปลี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมวิชาการเกษตร 
 
 1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
      ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจพอเพียงพืชไร่พอใจพอเพียง ตั งอยู่ที่หมู่ 5 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล พิกัด Zone 47N X:604133, Y:769548 มีนางกรณิชารัตน์ เหลาทอง เป็นประธานกลุ่ม 
      แรกเริ่มก่อตั งกลุ่มขึ นมาเพ่ือปลูกข้าวโพดหวานแซมยางพารา/ปาล์มน  ามันในพื นพื นที่อ าเภอมะนัง 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า และรวมกลุ่มกันจ าหน่ายเพ่ือไม่ให้พ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิต  
ต่อมามีแนวคิดว่าการปลูกข้าวโพดอาจสร้างรายได้เพียงทางเดียว ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม จึงริ เริ่มการ  
“ปลูกผักบนกระเบื้อง” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักบนกระเบื อง จ านวน  
8 โรงเรือน และน ารายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตมาบริหารจัดการ ท าให้ปัจจุบันกลุ่มสามารถ เพ่ิมจ านวน
โรงเรือนการปลูกผักบนกระเบื องได้ถึง 40 โรงเรือน 
      โดยการปลูกผักบนกระเบื องนี  เพ่ือสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นหลัก รองลงมา
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือน ในการปลูกผักบนกระเบื องได้เน้นให้คนในชุมชน 
บริโภคผักปลอดสารพิษและสร้างความสามัคคี รู้จักออม รักธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ท าให้ก่อเกิดการพัฒนา
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป ในการปลูกผักบนกระเบื อง โดยได้น าวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่นน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั งการปลูกผักบนกระเบื องดูแลง่าย 
ผลผลิตดีที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ 
      สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียง ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการด าเนินงานของกลุ่ม ให้เกิดความม่ันคงภายในกลุ่ม อีกทั งมีแนวคิดในการน าภูมิปัญญา
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ และเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรและวัตถุดิบในท้องถิ่น น ามาใช้เพ่ือ
ลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
 

2. เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการด าเนินงาน 
 2.1 การปลูกผักบนกระเบื้อง โดยการผลิตโรงเรือนปลูกผักแบบยกแคร่ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคแมลง
ที่มากับดิน การแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังในฤดูฝน ท าให้สามารถปลูกผักได้ตลอดทั งปี และเพ่ิมความสะดวกใน
การจัดการแปลงผัก เกษตรกรไม่ต้องก้ม ๆ เงย ๆ เหมาะแก่เกษตรกรที่สูงอายุ 
 2.2 การท าดินหมักส าหรับปลูกพืช เพ่ือควบคุมธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมชนิดของพืชที่ปลูก ลดการ
ปนเปื้อนของโรคและแมลงในดิน และป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในดินปลูก โดยการผสมดินตาม
อัตราส่วน ดังนี   



 
 
  1) หน้าดิน     6 กระสอบ 
  2) แกลบเผา    2 กระสอบ 
  3) เปลือกมะพร้าวสับ (แช่น  าไว้ 5 วัน) 2 กระสอบ 
  4) ขุยมะพร้าว    2 กระสอบ 
  5) มูลไก่อบแห้ง    2 กระสอบ 
  6) ปุ๋ยหมักน  า     10 ลิตร 
 เมื่อเตรียมส่วนผสมในข้อ 1-5 พร้อมแล้ว ให้น ามาผสมให้เข้ากันและรดด้วยปุ๋ยน  า แล้วจึงคลุมด้วย
ผ้าใบ หมักทิ งไว้ 3 วัน จึงจะน าดินหมักไปปลูกพืชได้ 
 2.3 การผลิตปุ๋ยหมักน้ า โดยการใช้วัสดุในชุมชนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ด้านการบริหารธุรกิจ 
      ความภาคภูมิใจในการบริหารงานของกลุ่ม  ในการผลิตสินค้าได้คุณภาพสามารถบริหารงานและ
กลุ่มมีความเข้มแข็งอยู่ได้  
 3.2 ด้านการจัดการข้อมูล 
  1) มีการเก็บข้อมูลการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นรูปเล่ม 
  2) มีการจัดท างบดุล 
 โดยกลุ่มให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี เพ่ือมาใช้ในการวางแผนการผลิต แผนการตลาด แผนสั่งซื อ
วัตถุดิบ และแผนประชาสัมพันธ์ 
 3.3 ด้านการสื่อสาร 
  1) การสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกและเครือข่าย  
  กลุ่มมีการประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกได้รับทราบทั งในที่ประชุม และทั งในระบบออนไลน์ 
(Line App) เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ การประชุมและอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนา
คุณภาพการผลิตให้ดีขึ น   
  2) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ลูกค้า ผู้บริโภค) ดังนี  
      - ออกร้านจ าหน่ายสินค้า 
      - การท าประชาสัมพันธ์สินค้า  และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม 
 3.4 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 
       กลุ่มสร้างข้อตกลง กฎระเบียบกลุ่มขึ นมา เพ่ือให้กลุ่มสามารถด าเนินการต่อไปได้ตามเป้าหมาย 
ทั งนี กลุ่มมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี   
  1) ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ 
  2) ร่วมปลูกผักและเตรียมแปลงปลูก 
  3) ร่วมพัฒนาแปลงกลุ่ม 
  4) กลุ่มมีการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ และการประชุมประจ าปีของสมาชิก 
เพ่ือแจ้งผลการจ าหน่าย ต้นทุน ก าไร ในแต่ละเดือน และเพ่ือรับฟังการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ต่อที่ประชุมกลุ่ม เปิดโอกาสให้มีส่วนในการก าหนดการบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการแจ้งปัญหาต่าง ๆ  
ในกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนากลุ่มให้ดีขึ น 
  



 
 
 3.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิก 
  1) มีการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการและสมาชิก เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ชี แจง
ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิก เพ่ือปรับและพัฒนาการด าเนินการให้เกิดศักยภาพในการผลิต  
โดยเน้นคุณภาพสินค้าและถูกสุขอนามัย 
  2) มีการประชุมสามัญประจ าปีของสมาชิก เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของสมาชิก 
แจกเงินปันผล 
  3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องในวันท าการ 
 3.6 ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม 
  1) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการจัดสรรผลก าไร ปันผล 
  2) กลุ่มมีการแบ่งเงินจากก าไรเป็นเงินทุนส ารองของแต่ละกิจกรรม ส าหรับการซื อวัตถุดิบ 
และใช้ในยามจ าเป็น 
  3) ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
      3.1) กลุ่มให้การสนับสนุนแม่บ้านให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้จากหลายทาง 
แทนที่จะมีรายได้จากยางพาราและปาล์มน  ามัน 
      3.2) สนับสนุนให้สมาชิกสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และจัดหาวัตถุดิบมาขายให้ทางกลุ่ม ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และขายให้กลุ่มเป็นรายได้เสริม 
  4) กลุ่มเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ 
 3.7 ระบบบัญชี 
  1) มีการบันทึก การซื อการขายของกลุ่ม  
  2) มีบัญชีรายรับรายจ่ายกลุ่ม  
  3) มีการบันทึกฝากถอนเงิน 
  4) การรวมหุ้นของสมาชิก 
  5) การท าบัญชีการออมเงินสมาชิก คนละ 100 บาท ต่อเดือน 
  6) การปันผลหุ้น ดังนี  
      - ปันผลสมาชิกผู้ถือหุ้น     5  %  
      - ปันผลสมาชิกที่ร่วมท ากิจกรรมการผลิต    30  % 
      - ตอบแทนคณะกรรมการ       10  % 
      - ทุนส ารองกลุ่ม       50  % 
      - สาธารณประโยชน์    5   % 
 3.8 ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของสมาชิก 
  1) ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์  
  2) ส่งเสริมการท าน  าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักใช้เอง 
  3) ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืช 
  4) ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในชุมชนท้องถิ่นเอามาประยุกต์ใช้ 
  5) กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  



 
 
 3.9 กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ 
  1) สนับสนุนผักในงานบุญต่าง / งานศพ / งานทอดกฐิน 
  2) สนับสนุนผักให้เป็นอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก 
  3) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
  4) รณรงค์การใช้ ลด ละ เลิก สิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในชุมชน เช่น การเผาขยะ  
การใช้ถุงพลาสติก การใช้สารเคมี 
  
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้  (ศูนย์เครือข่าย) เน้นการด าเนินงานในรูปแบบของกลุ่ม  
โดยมีวิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ ดังนี  
 4.1 จัดประชุมกรรมการบริหารและเข้าร่วมประชุมสมาชิกทุกเดือน และจัดประชุมสามัญประจ าปี  
ปีละ 1 ครั ง เพ่ือแจ้งข่าวสารการเงิน รับฟัง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
 4.2 กรรมการร่วมกับสมาชิกจัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มประจ าปี 
 4.3 เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น าให้กับคณะกรรมการและสมาชิก โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม  
กับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน  
 4.4 สร้างกลุ่มเครือข่ายด้านการตลาด และวัตถุดิบ  โดยยึดมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 4.5 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต  
เพ่ือลดต้นการผลิต สามารถผลิตสินค้าได้ทั งปี และให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
น ามาพัฒนากลุ่ม 
 
5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข 
 5.1 ปัญหาโรคพืช  
      เนื่องจากทางกลุ่มเน้นการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ จึงหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่าง ๆ ซึ่งปัญหา
โรคพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคพืชที่เกิดจากดิน หรือการปลูกพืชซ  า สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการพักแปลง 
และตากดินเพื่อตัดวงจรของโรคพืช และฆ่าเชื อในดิน  
 5.2 ธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอ  
      เมื่อมีการปลูกพืชผักหลายรอบ ท าให้พบกับปัญหาธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอ ทางกลุ่มมีการ
จัดการและแก้ไขปัญหาโดยการพรวนดิน เติมปุ๋ยคอก และใส่น  าปุ๋ยหมักในระบบการให้น  าเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุ
อาหารให้แก่พืช 
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
 6.1 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ จ านวน 25,000 บาท/ต่อ 
 6.2 สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มฯ จ านวน 40,000 บาท/ปี  
 6.3 สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ นจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
 6.4 ชุมชนมีความม่ันคงทางอาหารเพิ่มขึ น 
 6.5 เกิดจุดเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน 



 
 
 6.6 สมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชุมชนสามารถลดรายจ่ายและมีอาชีพเสริมจากการท าอาชีพหลัก  
      (สวนปาล์มน  ามันและยางพารา) 
 
7. การขยายผลสู่เกษตรกรอ่ืน ๆ 
 จากการด าเนินกิจกรรม “การปลูกผักบนกระเบื อง” ของเกษตรกรต้นแบบและการด าเนินกิจกรรมใน
รูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจพอเพียงพืชไร่พอใจพอเพียง นั น สามารถแสดงถึงความส าเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ ทั ง
ในด้านการด าเนินงาน และผลผลิตที่ออกสู่ชุมชน ท าให้มีเกษตรกรในพื นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจและน าไปเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถเพ่ิมโรงเรือนปลูกผักบนกระเบื องในพื นที่อ าเภอมะนัง  จังหวัดสตูล 
ได้มากกว่า 100 โรงเรือน สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชน สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ นจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 
 

หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 
  



 
 

การปลูกผักของสมาชิก 

      
 

      
  



 
 

การผลิตน้ าหมักจากวัสดุในชุมชน 

 

 
 

 
  



 
 

ผลผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 

 
 

      
 

  



 
 

การเป็นสถานที่อบรมและศึกษาดูงาน 

     
 

     
 

     
 


