
“ สงขลา เมืองแห่งการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค ์” 

จัดท ำโดย :  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสงขลำ 

เลขที่ 2 ถนนรำมวิถี อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000 
 โทร 0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสำร 0-7432-3713 

E-mail : songkhla@nfe.go.th   Website : http://sk.nfe.go.th 



อยู่อย่าง เข้มแข็ง    

   ดูแหล่งเรยีนรูฯ้... ที่สงขลา 

“ สงขลา เมืองแห่งการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค ์” 

รวบรวมแหล่งเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ในจังหวัดสงขลำ  
ให้คุณได้ไปศึกษำ ... เพื่อพัฒนำอำชีพสร้ำงควำมเขม้แขง็ให้กับ ตนเอง สังคมและชุมชน ... 
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ค ำน ำ 

 เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเครือข่าย
ของ  ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎี ใหม่  ซ่ึ ง เป็นภารกิจหนึ่ งของ  คณะกรรมการ  กศน.
ต าบล   เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจ  สถานศึกษา องค์กร  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่ส าหรับศึกษา    ดูงาน ของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ในเอกสารประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้
ทางด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการแปรรูปอาหารต่าง ๆ โดยได้รวบรวม
แหล่งเรียนรู้จากทุกอ าเภอของจังหวัดสงขลา ที่ผู้ด าเนินการหรือเจ้าของยินดี
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจที่ขอเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดู
งานด้วยความเต็มใจ  
 หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามสมควร  
    

   คณะผู้จัดท า  
             ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
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แผนท่ีจังหวัดสงขลำ 3 



สำรบัญ 
     
    หน้ำ 

พระรำชด ำรัส เศรษฐกิจพอเพียง   1 

ค ำน ำ    2 

แผนที่จังหวัดสงขลำ   3 

สำรบัญ    4-12
 อ ำเภอจะนะ   13 

“กล้วยน  ำว้ำข้ำงถนนช่วยแก้จน คนป่ำชิง”  14 

“เกษตรครบวงจรที่เขำจันทร์”   15 

“พื นที ่2ไร่ ไม่ยำกไม่จน บนฐำนกำรเรียนรู้”  16 

“ปอเนำะน่ำอยู่ คู่พอเพียง  ปอเนำะสไตล์รีสอร์ท”  17 

“พึ่งตนเอง มะนำวในท่อซีเมนต์”   18 

“สร้ำงเงิน สร้ำงรำยไดด้้วยมัลเบอร์รี่”   19 

“พอเพียงเลี ยงชีพได้  เกษตรผสมผสำนบ้ำนพี่เข”้  20 

“ปลูกพืช(ผักเหลียง) ร่วมยำง สร้ำงรำยได้เสริม”  21 

“กว่ำจะเป็นสวนเห็ดอลังกำร”   22 

“เกษตรผสมผสำน ณ บ้ำนสวนสมบูรณ์ ที่ต ำบลนำหว้ำ”  23 

“เลี ยงแพะในสวนยำง..มุ่งสรำ้งงำนสร้ำงอำชีพ”  24 

“มะม่วงนำทับ มะม่วงดีของสงขลำ”   25 

“ส้มจุก บ้ำนขุนตัดหวำย  อ ำเภอจะนะ”   26 

“สวนพอเพียงอยู่เคียงบำ้น”   27 

“วิทยำลัยทุ่งโพ”    28 
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สำรบัญ (ต่อ) 5 

                              
    หน้ำ   

 อ ำเภอเทพำ   29 

เคล็ดไม่ลับกำร “ตอนกิ่งมะนำว ปลูกในบ่อซีเมนต์”   30 

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบำ้นควนติหมุน  30 

กลุ่มสตรีฟื้นฟูนำร้ำง บ้ำนพรุชิง    31 

“พลิกผืนดิน คืนถิ่นอุดม อยูอ่ย่ำงเหมำะสม ชีวิตพอเพียง”  32 

เกษตรกรอำชีพกำรเลี ยงสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์ เขต 9  

ประจ ำปี 2557 : ด้ำนโคขุน   33 

ศูนยเ์รียนรู้เกษตรธรรมชำติ  ไร่วุฒิภัทรบ้านใหม ่  34 

ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพยีง เกษตรสวนครัวบำ้นเปลี่ยนอินเวช 35 

“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบำ้นทุ่งโพธิ์”  36 

 อ ำเภอนำทวี   37 

“ ผ้ำฝ้ำยทอมือบ้ำนสะพำนพลำ สินค้ำคุณภำพเยี่ยม”  38 

“แหล่งเรียนรู้เด่นเน้นเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน ตชด.บ้ำนประกอบออก” 39 

กลุ่มเลี ยงโคเนื อ ธนำคำรโค-กระบือ ลือชื่อที่ ต ำบลฉำง อ ำเภอนำทวี 40 

“วิถีชีวิตยุคใหม่ เครื่องแกงสมุนไพร สะดวกง่ำย และมีคุณภำพ” 41 

บ้ำนเขำนำ  หมู่บ้ำนต้นแบบฯ.. แบบอย่ำงดีๆที่น่ำเรียนรู้   42 

บ้ำนนำยบ้ำนไหว แห่งบ้ำนคลองบอน  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ ำต ำบลคลองกวำง   43 

“ปลำส้มนำหมอศรี สูตร 100 ปีแห่งควำมอร่อย”  44 

วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน บ้ำนนำทวี สินค้ำดีมีคุณภำพ  45 

แวะไปชมศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำท่ีดิน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

บ้ำนนำยจ ำเรียงมีดีหลำยเรื่อง    46 

 



สำรบัญ (ต่อ) 6 

      

                           หน้ำ  

“สวนชำยแดนใต้วิถีพอเพียง (ชำติ  ชำยแดนใต้)”   47 
 อ าเภอสะบ้าย้อย   48 
เห็ดแครง บ้านโหนด   49 
“แหล่งเรียนรู้ กลุ่มฝึกอำชีพ  พอเพียงต้นแบบ”  50 

ฝำยมีชีวิตบ้ำนแกแดะ ควำมลับแห่งธรรมชำติ  51 

“เกษตรทฤษฎีใหม่ พอเพียง เลี ยงตน ชุมชนยั่งยืน”  52 

 ผลส้มแขกแปรรูป ที่บ้ำนทุ่งเภำ ต ำบลเปียน  53 

ไปดูเห็ดโคนน้อย ที่บ้านคอลอมุดอ ต.จะแหน  54 
“สะบ้ำย้อย” รำยได้ดี ชีวปีลอดภัย ไม้ผลผสมผสำน  55 

“เกษตรผสมผสำนแห่งบำ้นโคก”   56 

“เกษตรผสมผสำนบ้ำนโคกสิเหรง”    57 
 อ ำเภอคลองหอยโข่ง  58 
กลุ่มเครื่องแกงปักษใ์ต้ บ้ำนโคกม่วง   59 

สวนป่ำครัวเรือนเกษตรอินทรีย ์ บ้ำนปลักคล้ำ  59 

เกษตรผสมผสำน สืบสำนกำรเรียนรู้ “บ้ำนย่ำนยำว”  60 

เปิดประตูโรงเรือน เยือนฟำร์มเห็ดโกลั่ม บ้ำนต้นยูง  61 

สวนไผ่ชวนคิด แปรรูปผลผลิต ที่บ้ำนทุ่งเจริญ  62 

 เปิดประตูสู่โรงเรือนฟำร์มเห็ดครบวงจร “ฟำร์มเห็ดท่ำหรั่ง” 63 

แหล่งเรียนรู้ กำรเลี ยงปลำนิลในกระชัง ริมคลองอู่ตะเภำ  64 

รวมกลุ่มเลี ยงวัว ชัวร์เรื่องรำยได้ บ้ำนโคกขี เหล็ก  65 

  
  



สำรบัญ (ต่อ)       

                         
    หน้ำ  

‘แหล่งเรียนรู้ ต ำบลคลองหอยโข่งเศรษฐกิจพอเพยีงครบวงจรที่  

’โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำง ต ำบลคลองหอยโข่ง’  66 

ศูนย์รวมเศรษฐกิจพอเพยีง ครบวงจรท่ี  
ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง กองพลพัฒนำที่ ๔  67 
 อ ำเภอนำหม่อม   68 

สังคมแห่งกำรเรียนรู้ สู่ประตูเศรษฐกิจชุมชน 
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นครูซึ่งกันและกนั”  69 

ควำมพอเพียง สร้ำงคน สร้ำงอำชีพ เพื่อเกษตรที่ยั่งยืน  70 

ขนมเปี๊ยะสูตรโบรำณ รสชำติหอมหวำน บ้ำนควนจง  71 

วิสำหกิจชุมชน คนสร้ำงอำชีพ บ้ำนลำนไทร  72 

 อ ำเภอสะเดำ   73 

“เกษตรที่ไม่พึ่งพำ  ฝน ฟ้ำ ธรรมชำติ”   74 

ขยันและอดทน คนเขำมีเกียรต ิ   75 

”รู้จักพึ่งพำตนเองและด ำเนินชีวิตอยู่บนทำงสำยกลำง“  76 

พ่อเคยกล่ำวสอนไว้   77 

“เกษตรกรนักสู้ชีวิต ต้องไม่มีค ำว่ำยอมแพ้”  78 

“บุคคลซึ่งเดินตำมรอยพอ่หลวงอย่ำงแท้จริง”  79 

“เลี ยงชีวีด้วยพชืผลผสมผสำน”   80 

”ศูนย์กำรเรียนรู้และสำธิต กำรจัดกำรที่ดินแบบบูรณำกำร  

และท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน”   81 

“เกษตรแบบพอเพียง ของต ำบลท่ำโพธิ์”  82 
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สำรบัญ (ต่อ) 8 
      

                           
    หน้ำ  

 อ ำเภอหำดใหญ่   83 

เกษตรผสมผสำน ปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน ลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์ 84 

ควำมมหัศจรรย์ของแผ่นดิน   85 

เกษตรธรรมชำติ  พลิกฟื้นผืนดิน สู่วิถีพอเพียง  86 

ฝ่ำวิกฤติ กำรปลูกผัก สร้ำงรำยได้เดือนละหมื่น  87 

ต้นแบบ “เกษตรผสมผสาน”   88 

มันทอดเลิศคุณค่ำ ที่บ้ำนเขำกลอย   89 

ถั่วทอดอบ กรอบ มัน บ้ำนหนองบัว   90 

“ปุ๋ยหมักชีวภำพบ้ำนนำยด่ำน” ฐำนรำกของสวนยำงพำรำแบบวนเกษตร 91 

มะนำวลูกใหญ่กับ พี่สมชาย เกษตรกรหนุ่มไฟแรงต ำบลพะตง 92 

สวนผักคนเมือง ครบเครื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง  93 

 อ ำเภอเมืองสงขลำ   94 
"พื นที่น้อยนิด ผลผลิตทั งป“ี ศูนยเ์รียนรู้เกษตรคนเมืองบำ้นภูลิตำ 95 

“กินอยู่อย่ำงพอเพยีง”   96 

“ผ้ำปำเต๊ะหลักร้อยสู่ควำมอ่อนช้อยหลักพัน”  97 

“เย็บผ้ำสร้ำงรำยได้ สร้ำงบุญ”   98 

 อ ำเภอควนเนียง   99 

แก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์ แค่คิด....ชีวิตเปลี่ยน  100 

แก๊สชีวภำพ...แก๊สดีท่ีควนโส   101 

สวนสมรม ชุมชนบ้ำนเกำะใหญ่   102 

ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  103 



สำรบัญ (ต่อ) 
      

    หน้ำ  

 อ ำเภอบำงกล่ ำ   104 

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภำพบ้ำนควนยอ   105 

เครื่องปั้นดินเผำ รวมเรื่องเล่ำคนบำงกล่ ำ  106 

รู้จริง สู่ท ำจริง ปรำชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง “เฟำซี เบ็ญยีหมำน” 107 

“อุทยำนกำรศึกษำบ้ำนแม่ทอมตก แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน”  108 

  อ ำเภอรัตภูมิ    109 

ไรซ์เบอร์รี่ข้ำวอินทรีย์ที่ คูหำใต ้   110 

ลดรำยจ่ำย เสริมรำยได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพยีง บ้ำนหนองไม้แก่น 111 

“ศูนย์เรียนรู้เพื่อกำรพฒันำเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบบำ้นหนองเสำธง” 112 

“ชิต ขวัญค ำ”หลักกำรท ำเกษตร 5 ต  

น ำสูต่้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงเลี ยงครอบครวั   113 

“ต้นแบบกำรออม กลุ่มออมทรัพย์หมู่ 4” ต ำบลคูหำใต้ อ ำเภอรัตภูมิ 114 

เก็บเงินได้ ..... ง่ายนิดเดียว   115 

ปลูกไผ่ตงลืมแล้งให้ได้ก ำไรมำกกว่ำขำดทุน สร้ำงรำยได้ปีละ 2 แสน 116 

 อ ำเภอสทิงพระ   117 

กะหล่ ำปลีบำนที่บ้ำนพังสำย   118 

เกษตรผสมผสำน ที่บ้ำนคลองรี   119 

เกษตรธรรมชำติบำ้นดอนคัน   120 

ดอกมะลิ ท ำรำยได้งำม ที่บ้ำนพังสำย   121 
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สำรบัญ (ต่อ) 10 
      

                                                        
    หน้ำ  

มะนำวในบ่อซีเมนต์ ลูกดก รำยได้ดี ที่บ้ำนพะโคะ  122 

มะเขือยำวพันธุ์พื นบ้ำน เนื อขำว หวำน กรอบ บ้ำนนำงเหล้ำ  123 

ปลูกมะนำวแป้นพิจิตรในปล้องบ่อ   124 

อำชีพเสริม รำยได้หลัก “ดอกมะลขิำวสวย”  125 

 กระแสสินธุ ์   126 

บุหลันฟำร์ม “1  ไร่ คนเกำะใหญ่ หายจน ด้วยเกษตรผสมผสำน” 127 

คลองโหนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ   128 

พืชผักสวนครัวรั วกินได้  ปลูกง่ำย ขำยเป็น บ้ำนเชิงแส แตงกวำพำรวย 129 

มะพร้ำวโนบรำพำรวย บ้ำนน  ำโอ   131 

 อ ำเภอสิงหนคร   133 

รำยได้เสริมจำกตำลโตนด กำรแปรรูปผลผลิตจำวตำลเชื่อม   134 

มะม่วงพิมเสนเบำ อำชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้ำม ที่บ้ำนวัดเลียบ  135 

พืชสวนผสมผสำนแบบพอเพียง   136 

นา 1 ไร่ได้ 1 แสน  ควำมยั่งยืนของชำวนำ   137 

ศูนย์เรียนรู้เพำะฟักลูกปูบ้ำนหัวเขำ    138 

แปรรูปมะม่วงเบำให้อร่อย เพิ่มมูลค่ำผลผลิต   139 

ลุงผัน เกษตรผสมผสาน คนเก่ง   140 

มะนำวนอกฤดู สู่รำยได้งดงำม   141 

ไปดูกำรอนุรักษ์ ปลาตัวน้อย ทีบ่้ำนสว่ำงอำรมณ์ต ำบลป่ำขำด  142 



สำรบัญ (ต่อ)       

                                                      
    หน้ำ  

 อ ำเภอระโนด   143 

สวนสมรมที่ระโนด   144 

เรียนรู้วิถีแห่งควำมพอเพยีง กำรจัดกำร   
พื นที่แบบเกษตรผสมผสำน ณ บ้ำนบำงหรอด  145 

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตำมแนวพระรำชด ำริ   
แหล่งเรียนรู้สู่กำรพัฒนำพื นที่สร้ำงสรรค์เกษตรและประมง 146 

ควำมร่วมมือของชุมชนพัฒนำพื นที่สู ่

“แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นช่อนฉำ”   147 

ต้นแบบ “วิสำหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนแม่ใหญ่” 148 

บ้ำนเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ นำข้ำวปลอดภัย หนึ่งไร่หนึ่งแสน 149 

พริกให้เป็นแสน    150 

“สวนผสมผสำน ริมคลองอำทิตย์” สวนบรรยำกำศดี ที่บ่อตรุ 151 

ไข่ครอบบ่อตรุ ไข่เป็ดสดจำกฟำร์มบ้ำนบ่อตรุ  152 

“ แหล่งเศรษฐกิจพอเพยีง    
เพียงพอ สร้ำงรำยได้ โดยเกษตรธรรมชำติ ”  153 

ปลูกแก้วมังกรรำยได้ดี ที่ระโนด   154 

ผันจำกกุ้งมำเป็นแพะ   154 

แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสำนหลังเกษยีณ  155 

ต้นแบบ “กำรปลูกไม้ผลแบบผสมผสำน”  156 

หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แห่งปี 2557  157 
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สำรบัญ (ต่อ) 12 

      

    หน้ำ  

“แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง  เพียงพอ 

สร้ำงรำยได้ โดยเกษตรธรรมชำติ ”   158 

รำยได้งำม พืชน  ำ พืชบก   159 

ข้อมูลติดต่อ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดสงขลำ 160 

คณะที่ปรึกษำ  คณะผู้จัดท ำ เอกสำร    163 

 



อ ำเภอจะนะ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างประโยชน์สุข 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

นโยบายการด าเนินงานอ าเภอจะนะ  ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอจะนะ 
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 กล้วยน ้าว้า เป็นผลไม้คู่บ้านของคนไทยมาแต่โบราณ  เป็น
พืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย กล้วยน้ าว้ามี
สรรพคุณในทางยาด้วย เช่น ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรืออาการเจ็บหน้าอกจาก
การไอแห้งๆ ,ช่วยระงับกลิ่นปาก , เป็นยาระบาย ช่วยแก้ท้องผูก หรือระบบขับถ่าย
ไม่ปกติ , สามารถรักษาโรคกระเพาะได้ แถมยังมีคุณค่าทางอาหารมากมาย หาซื้อ
ได้ทั่วไป ในราคาที่ไม่แพง หากรับประทานกล้วยน้ าว้า ทุกวัน  จะท าให้มีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลโรคภัยอย่างแน่นอน 
 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสถานที่ปลูกกล้วยน้ าว้าเป็นจ านวนมาก ใน
หมู่ที่ 4 ต าบลป่าชิง จากแนวความคิดของผู้น าท้องถิ่น  นายมะหะหมัด  โต๊ะยะลา  
(ก านันต าบลป่าชิง) ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง ข้างถนนที่เข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 
1,500 เมตร จากถนนเส้นทางแยกจากสาย 408  สงขลา-นาทวี ได้ปลูกกล้วยน้ าว้า 
1,000 หน่อ   กล้วยหอม 250 หน่อ  กล้วยไข่ 250 หน่อ  โดยใช้เส้นทางทั้งสองฝั่ง
ถนน รวมระยะทาง 3,000 เมตร โดยปลูกห่างกัน ต้นละ 2 เมตร รวม 1,500 หน่อ  
ด้าเนินการโดยซื อหน่อกล้วยให้กับเจ้าของนาที่ติดกับถนน  ได้ปลูก

และดูแลรักษา ผลผลิตที่ได้มอบให้กับเจ้าของนาได้เก็บเพ่ือบริโภค 

และถ้าเหลือก็น้าไปขาย ปัจจุบันกล้วยเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ราคาจึงสูง
ตามความต้องการ ราคาเครือละ 200 - 300 บาท ปัจจุบันเก็บผลผลิตได้ทุกวัน วันละ 
5 เครือ  รายได้เฉลี่ยเดือนละ 6,000 – 10,000  บาท   
  ส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูก
กล้วยน ้าว้าข้างถนน  สามารถติดต่อได้ที่  นายมะหะหมัด  โต๊ะยะลา ก านัน
ต าบลป่าชิง หมู่ที่ 4 ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือติดต่อมาที่ กศน.
ต าบลป่าชิง อ.จ ารัส  พรุเพชรแก้ว โทร 084-0685484 
 

“กลว้ยน า้วา้ขา้งถนนชว่ยแกจ้น คนปา่ชงิ” 14 



“เกษตรครบวงจรทีเ่ขาจันทร์” 
  ในยุคปัจจุบันถ้ากล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
แนวความคิดหรือปรัชญา ในการด ารงชีวิต"ทฤษฎีใหม่" ก็มักจะ
ได้รับการกล่าวอ้างถึงควบคู่กันเสมอในฐานะตัวอย่างหรือแนวทาง
ในการน า หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพราะทฤษฎีใหม่ คือการ
เลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัด มีการผลิตที่พึ่งตนเองได้ด้วย
วิธีง่าย ๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามก าลัง ให้พอมีพอกินไม่อดอยาก มีการ
ผลิต การบริโภคพอเพียงตลอดปี 
 นายค านึง นวลมณีย์ เป็นเกษตรกรคนหนึ่งในพื้นที่บ้านเขา
จันทร์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งท าการเกษตรโดยยึดแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็น
ผู้ที่คิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการน าประโยชน์จาก
พืชสารพัดชนิดที่ปลูกไว้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และสร้างรายได้ 
ซึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือ การผลิตน ้าจากต้นไผ่ ซึ่งได้
ค้นพบและทดลองท ามากว่า 3 ปี โดยน้ าจากต้นไผ่มีประโยชน์เป็น
อย่างมาก แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยมีสรรพคุณช่วยขับ
สารพิษในร่างกาย โดยเฉพาะสลายนิ่ว หรือใช้ดื่มกิน ล้างหน้า และ
ล้างสารพิษตกค้างในผัก และอีกนวัตกรรมหนึ่งที่คุณค านึง  ค้นพบ 
คือการคิดค้นนวัตกรรมไฮโดรโปนึง ที่เป็นการดัดแปลงการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส์จากใช้สารละลายมาใช้ดินแทน โดยการสร้าง
โรงเรือนยกพื้นแบบง่ายๆพยายามใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้ได้มาก
ที่สุด ใช้ดินแทนการใช้น้ าไม่ต้องใช้สารละลายธาตุอาหารที่ซื้อมา
จากภายนอก เพียงใช้ดินผสมมูลสัตว์จนประสบความส าเร็จ 
 ส าหรับผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
ครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ นายค านึง นวลมณีย์ หมู่ 10 บ้าน
เขาจันทร์ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 
0894654540 
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“พื นที ่2ไร ่ไม่ยากไมจ่น บนฐานการเรยีนรู้” 

  ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านนายัม มีพื้นที่เพียง 2 ไร่ เดิม
พื้นที่บริเวณนี้เป็นบ้านสวน ปลูกพืชเฉพาะยางพาราแต่ประสบปัญหาราคายางตกต่ า 
จึงพลิกผืนดินจากยางพารามาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน “ปลูกทุกอย่างที่กิน 
กินทุกอย่างที่ปลูก” จากบทเรียนที่ได้รับจาก กศน.ต าบลคู สู่ปรัชญา คิดเป็น การ
พึ่งตนเอง การรวมกลุ่มเรียน เกิดจากกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าที่เพาะในสวนยางจากขี้เลื่อย
และใช้เวลาว่างมาช่วยกันท ามีกติกากลุ่มและร่วมกันออกระเบียบที่ใช้ร่วมกันแบ่งปัน
ผลก าไร โดยรวมตัวกัน 5 ครอบครัว มีสมาชิก 15 คน จนปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว
กลายเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ ของคน 5 ครอบครัว ที่พร้อมส าหรับการปรุงอาหารใน
ทุกๆม้ือ 
 ปัจจุบัน นายพิชิต  หมีนเจ๊ะ เป็นวิทยากรประจ้าศูนย์เรียนรู้
เกษตรธรรมชาติบ้านนายัม และขับเคลื่อนให้สมาชิกในกลุ่มถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆของศูนย์ฯให้นักศึกษาและคนในหมู่บ้าน ที่แวะเวียนมาเรียนรู้ถึงการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ มีน้อยใช้น้อย เงิน,พื้นที่ ต้องขยันและอดออมเพื่อ
ต่อสู้กับสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  โดยการสร้างแหล่งเรียนรู้ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ใช้ให้
เป็น ซึ่งในหลักการบริหารจัดการต้องแบ่งพื้นที่ให้ครบวงจรทั้งเรื่องสร้างที่อยู่อาศัย /
ปลูกพืชไร่ พืชสวน/สระน้ าเลี้ยงปลา/ที่เลี้ยงสัตว์/ที่ท านาอย่างเหมาะสม และเป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนรองรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่การ
ปลูกผักกลับหัว, การปลูกผักกลางร่ม (ผักใช้ค้าง สืบโยด สาวย่าว), การเพาะเห็ด
นางฟ้า, การปลูกผักไอโซ การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์, การเพาะเห็ดนางฟ้า น าพาสู่
อาชีพเสริม (เห็ดทอด,ลาบเห็ด),  การท ากระถางล้อยางรถยนต์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า, 
การปลูกผักในล้อยาง 1ล้อ 1จาน ทานทั้งครอบครัว, การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, 
การเลี้ยงไก่ไข่, การท าจุลินทรีย์ อีเอ็ม, การท าสารไล่แมลง (หวานอม ขมไล่) ฯลฯ 
 ผู้สนใจติดต่อขอศึกษาดูงานได้ที่ นายพิชิต    หมีนเจ๊ะ บ้านนายัม 103 ม.3 
ต าบลคู  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 90130 หมายเลขโทรศัพท์ 081-0987895 
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“ปอเนาะนา่อยู ่คู่พอเพยีง  ปอเนาะสไตลร์ีสอรท์” 

 สถาบันศึกษาปอเนาะ ถือเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและ
ศาสนาอิสลามให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักการศาสนาและเป็นคนดีของสังคม ซึ่งนักเรียนที่เรียนจะมีห้องพักส าหรับอยู่ประจ า  
 เมื่อปี พ.ศ 2547 โดยนายตัยยีบีย์ บูยูโส๊ะ ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษา
ปอเนาะชื่อว่า สถาบันศึกษาปอเนาะนิติศาสตร์อิสลาม ด าเนินการสอนวิชา
ศาสนาอิสลามแก่เยาวชนชายและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ และด าเนินการสอนวิชา
สามัญ โดย กศน.อ าเภอจะนะ 
 สถาบันสถาบันศึกษาปอเนาะ แห่งนี้ มีความโดดเด่นในการวางผัง
อาคารต่างๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ โดยเฉพาะห้องพักของนักเรียน
ที่นี้ จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มีศาลาที่ไว้พักผ่อน ไว้
อ่านหนังสือที่มีความสวยงาม โดยมีนายมูหัมหมัดสอแหละ  หวังหมัน (บังสอลีหีน)เป็น
ผู้บริหารจัดการสถานที่ ออกแบบและลงมีท าร่วมกับนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ 
 ต่อมาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอจะนะ หรือ กศน.อ าเภอจะนะ โดยมีนายอัสฮารี  หมัดสี ครูอาสาสมัครประจ า
สถาบันศึกษาปอเนาะ เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนปอเนาะ 
ส่งเสริมให้มีการปลูกผักบริเวณโดยรอบปอเนาะผสมผสานกับอาคารที่มีความสวยงาม 
มีการเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงปลาดุก และอื่นๆ โดยจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสถาบันศึกษาปอเนาะนิติศาสตร์อิสลาม โดยเป็น ปอเนาะต้นแบบ ที่เปิดให้
คณะผู้บริหารปอเนาะ นักเรียนจากปอเนาะอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงาน เข้ามาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ สถาบันศึกษาปอเนาะนิติศาสตร์อิสลาม 
สถานที่ตั้ง  2 หมู่ 3 ต.แค อ.จะนะ  จ.สงขลาประสานงานติดต่อ นายมูหัมหมัดสอแหละ  
หวังหมัน (บังสอลีหีน) เบอร์โทรศัพท์  093-6844605  และนายอัสฮารี หมัดสี (ครูอัส) 
เบอร์โทรศัพท์ 093-5817352 หรือศูนย์ กศน.อ าเภอจะนะ เบอร์โทรศัพท์ 074207092 
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“พึ่งตนเอง มะนาวในทอ่ซเีมนต์” 

 ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ าอยู่ในขณะนี้ มีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รายได้ลดน้อยลง แต่ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันมีความล าบากมายิ่งขึ้น เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย 
 นายสัมสุเด็น ประสิทธิ์  เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ า จึงหันมาน าหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คือ “กำร
พ่ึงตนเอง เป็นกำรยึดหลักของตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตน รู้จักน ำเอำ

ทรัพยำกรที่มีอยู่มำใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้จักผลิตพืชให้เพียงพอกับ

ควำมต้องกำรบริโภคของครัวเรือนก่อน หลังจำกนั้นจึงผลิต  เพ่ือ

กำรค้ำ” ซึ่งนายสัมสุเด็น ประสิทธิ์ ได้น าหลักการนี้มาใช้ในการด ารงชีวิต  โดยใช้
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดบริเวณที่อยู่อาศัยประมาณ 1-2 งาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สร้างเกิดรายได้ ลดรายจ่าย  โดยการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์เป็นหลัก การปลูก
มะนาวในโอ่งที่ไม่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และปลูกพืชผักอื่น ๆ  เช่น 
มะพร้าว  ปลูกตะไคร้  ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ และเลี้ยงไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้
ท าปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพใช้เองเพื่อลดสารพิษตกค้างในพืชผล   ผลผลิตที่ได้น ามา
เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจากการบริโภค  ก็น าไปขายบ้าง  สร้างรายได้
ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว และที่ส าคัญคือได้ท าและอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วมีความสุข 
 ปัจจุบันนายสัมสุเด็น ประสิทธิ์  ได้ ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ได้น้อม
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ยึดหลักการพึ่งตนเอง
เป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟื่อย พออยู่พอกิน หากใครสนใจศึกษาเรียนรู้การปลูก
มะนาวในท่อซีเมนต์สามารถติดต่อได้ที่ นายสัมสุเด็น ประสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 105/5  
หมู่ที่ 4 ต าบลสะกอม  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทร 089-297 8533 
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“สร้างเงนิ สร้างรายไดด้ว้ยมัลเบอร์รี่” 

 มัลเบอร์รี่ (Mulberry)หรือ หม่อน(ภาคอีสานจะเรียกว่า 

“มอน”) ที่เรารู้จักกันกันจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ  หม่อนหรือมัลเบอร์รี่ชนิดที่ปลูกไว้
เพื่อรับประทานผลเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีชื่อสามัญว่า Black Mullberryและมีชื่อ
วิทยาศาสตร์Mors nigra L ผลสุกจะเป็นสีด ามีรสเปรี้ยวอมหวาน นิยมน ามา
รับประทานและน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 นายเสกสรร ชูเขียว เกษตรกรในอ้าเภอจะนะ ทดลองปลูกมัล
เบอร์รี่แทนยางพารา ได้ผลดีมีรายได้ดีกว่า ในราคากิโลกรัมละ200 บาทสถานการณ์
ราคายางพาราที่ตกต่ าลงอย่างมาก โดยในขณะนี้มีราคาอยู่ที่ 4 กิโลกรัม100บาท 
สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างมากโดยเกษตรกรชาวสวน
ยางไม่น้อยที่ได้พยายามปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะที่รายได้ลดน้อยแต่ค่าครอง
ชีพกลับเพิ่มสูงขึ้นโดยนายเสกสรร ชูเขียวเกษตรกรชาวสวนยางรายหนึ่งในอ าเภอ
จะนะได้ทดลองปลูกมัลเบอร์รี่ หรือ หม่อน แทนพื้นที่สวนยางพาราโดยเริ่มต้น
ปลูก ใช้ที่ดินเพียง 1 งาน ใช้เวลาเพียง 6-7  เดือนต้นหม่อนก็สามารถให้ผลผลิต ส่ง
ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 200 บาทมีรายได้ประมาณ 30,000 บาท ต่อการให้ผลแต่
ละครั้ง แต่ 1 ปีต้นหม่อนจะให้ผลเก็บเกี่ยวได้ถึง 5 ครั้งจึงได้เพิ่มพื้นที่ปลูกต้น
หม่อน และลดพื้นที่ปลูกยางพาราลงท าให้ขณะนี้ เขามีรายได้จากต้นหม่อน
หมุนเวียนตลอดทั้งปีในขณะที่ความต้องการของตลาดก็มีสูงแบบไม่อั้น 
 หม่อนหรือมัลเบอร์รี่ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมีสารต้านอนุมูล
อิสระ และสามารถน ามาแปรรูปเป็นเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์พันธุ์ได้หลายชนิด
เป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพ จึงอยากให้พี่น้องชาวสวนยางพาราปรับตัวและ
มองหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้นๆ แทนโดยหากสนใจ
สามารถมาดูงานได้ที่ ไร่มัลเบอร์รี่ของนายเสกสรร ชูเขียว ในต าบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 3 
ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโทรศัพท์ 081-0946247 
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“ปลกูพชื(ผักเหลยีง)  

 ร่วมยาง สร้างรายได้เสรมิ” 

  ในการประกอบอาชีพการท าสวนยางคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยค านึงถึงการปลูก
พืชชนิดอ่ืนๆแซมในสวนยางเพราะคิดว่าการท าสวนยางอย่างเดียวก็สามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเอง,ครอบครัวก็เพียงพอแล้วแต่ ส าหรับคุณรวิ บุญสมพรผู้ที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
การท าสวนยางซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 11  ต าบลท่าหมอไทร ไม่ได้มีความคิดอย่างเฉก
เช่นคนทั่วไปจึงได้มีความคิดในการน้าผักเหลียงมาปลูกในสวนยางและขยายผล
ในการปลูกในสวนผลไม้ต่อมา 

 ในการน้าผักเหลียงมาปลูกในสวนยาง ของคุณรวินั้นซึ่งความคิดใน
ช่วงแรกก็เพียงเพ่ือต้องการน าผลผลิตที่ได้จากการปลูกผักเหลียงมาประกอบเป็นอาหาร
ส าหรับครอบครัว  และในชุมชนในพ้ืนที่ 2-3 ไร่   แต่จากการตั้งใจและจริงจังในการน า   
ผักเหลียงมาปลูกแซมในสวนยางจนปัจจุบันการปลูกผักเหลียงของคุณรวิสามารถรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชนได้เป็นกอบเป็นก าในพ้ืนที่ที่ปัจจุบันได้ท าการขยายการปลูกผัก
เหลียงเป็น  10กว่าไร่ที่ปลูกทั้งในสวนยางและขยายปลูกในสวนผลไม้ซึ่งปัจจุบันการปลูก
ผักเหลียงของคุณรวิสามารถจ าหน่ายได้ทั้งใบที่ใช้ในการประกอบอาหารและต้นส าหรับ
การขยายพันธุ์การเพาะปลูกโดยการเพาะช าต้นจ าหน่ายในราคาต้นละ 10  บาทซึ่ง
ความส าเร็จของการประกอบอาชีพการปลูกผักเหลียงของคุณรวิก็เพียงเพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนในการใช้สารเคมีในสวนยางจึงหันมาปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางและสวนผลไม้ 
 ปัจจุบันคุณรวิ  บุญสมพร ท่ีมีอาชีพหลักในการท้าสวนยางและ

ปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางและสวนผลไม้เป็นอาชีพเสริมแล้ว คุณรวิ 

ยังมีบ่อปลาและการปลูกผักสวนหลากหลาย ที่สามารถสร้างเป็นฐานการเรียนรู้
ให้กับบุคคลอ่ืนๆที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการท าปุ๋ยหมักน้ า ,ปุ๋ย
หมักชีวภาพ  ที่สามารถสาธิตในการท าให้กบัผู้ที่ต้องการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณ
รวิ  บุญสมพรยังได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่ที่ 11 ของ  ต าบล
ท่าหมอไทร ให้ใช้สวนของคุณรวิจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้ที่มีชื่อว่า”ปลูกพืชร่วมยาง  สร้าง
รายได้เสริม” ส าหรับใครที่ต้องการเรียนรู้ว่าการปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางและสวน
ผลไม้ให้เกิดผลส าเร็จและสามารถท ารายได้ให้กับตนเอง,ครอบครัวและชุมชน นั้นท า
อย่างไร  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ คุณรวิ  บุญสมพร หมายเลข
โทรศัพท์ 09-5142-3329 

21 



“กวา่จะเปน็สวนเหด็อลงัการ” 

  สวน เ ห็ ดอลั ง ก า ร  เ ป็ น อี ก ส ถ า น ที่ ห นึ่ ง ที่ เ จ้ า ข อ ง                     
นายอับดนมุตเหล็บ หวังหมัด เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจน าความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเห็ด เดิมท าเห็ดนางฟ้าอย่างเดียว 
ต่อมาได้ศึกษาการท าเห็ดหูหนู  และท าเป็นอาชีพหลักจนเป็นที่ยอมรับทาง
การตลาด ทั้งในหมู่บ้าน และต่างถิ่น จากประสบการณ์ของเจ้าของใน
ระยะเวลา 18 ปี  ท าให้มีวิสัยทัศน์ที่จะเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน  และศึกษา
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู จนประสบความส าเร็จและใช้
ช่ือว่า “สวนเห็ดอลังการ” บ้านท่ายาง หมู่ ๓ ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 
 ปัจจุบัน สวนเห็ดอลังการ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เกษตรธรรมชาติของและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในต้าบล ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชน เยาวชน หน่วยงาน เข้ามาศึกษาหาความรู้ การดูงาน ที่มี
เจ้าของเป็นวิทยากรให้ความรู้ สวนเห็ดอลังการ มีโรงเรือนเพาะเห็ด ๒ ชนิด 
คือเห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู  ที่ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนมาเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจนเกิดความช านาญ สามารถน าความรู้กลับไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ที่มาศึกษาหาความรู้ได้รู้จักวิธีการการน าส่ิงของเหลือใช้มาท าให้
เกิดความคุ้มค่า และจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท าโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย 
 ส าหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้การท้าเห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู 
เพ่ือประกอบอาหารในครอบครัว หรือประกอบเป็นอาชีพ เพ่ิม

รายได้ ติดต่อได้ที่ สวนเห็ดอลังการ  ม.3  ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา โทรศัพท์ 082-248 4211 
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“เกษตรผสมผสาน  

 ณ บ้านสวนสมบรูณ ์ที่ต้าบลนาหวา้” 

  เกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรกรรมที่น าไปสู่การเกษตรยั่ งยืน 
(Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์
ต่างชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  การอยู่รวมกัน
อาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช  พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้   
เ กษตรผสมผสาน  ณ  บ้ านสวนสมบู ร ณ์  เป็ นก ารท า เ กษตรผสมผสาน  ของ                       
นาย สมบูรณ์  ใหม่แก้ว  อดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองค า ที่ผันตัวเองหลังจากการเกษียณอายุ
ราชการ มาท าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีถูกคิดค้นขึ้นโดยใช้แนวคิด
แห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการท าการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพ่ือให้เกษตรกรได้มีชีวิตอยู่โดย
หลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจน  
 สวนสมบูรณ์  ได้เริ่มต้นครั้งแรกจากการ  เลี้ยงเป็ด เก็บไข่เป็ดขาย  เลี้ยงไก่  
เลี้ยงวัว  ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก  ขุดสระเลี้ยงปลา  ปลูกผลไม้  ท าน้ าหมัก
ชีวภาพ ในการรดน้ าผัก ใช้มูลสัตว์จากเป็ด ไก่ และวัว ในการท าปุ๋ยหมัก  เมื่อผลผลิต
ออกเป็นจ านวนมากเหลือจากการรับประทานเองจึงน าไปจ าหน่าย  จนปัจจุบันสามารถ
พ่ึงตนเองได้ โดยไม่เป็นหนี้  และมีผลิตผลปราศจากสารพิษและสารเคมี ใดๆ ส่งจ าหน่าย
ในหมู่บ้านทุกวัน  
 ปัจจุบันสวนสมบูรณ์ ได้จ าลองพ้ืนที่เป็นแปลงสาธิต เกษตรผสมผสานแบบ
ทฤษฎีใหม่  โดยได้แบ่งพื นท่ี ออกเป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ตาม

หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ พ้ืนที่ส่วนที่ 1 ขุดสระกักเก็บน้ าจ านวน 1 สระ สามารถกักเก็บ
น้ าได้มาก เพียงพอต่อการน าน้ ามาใช้ในการท าการเกษตรได้ทั้งปี    
 พ้ืนที่ส่วนที่ 2 ใช้ปลูกข้าว พ้ืนที่ส่วนที่ 3 ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดย ปลูก
กล้วยน้ าว้า มะม่วง  ขนุน  มังคุด  มะพร้าว  ปลูกพืชผักต่างๆ มะเขือเทศ พริก เห็ดนางฟ้า  
ต้นไผ่ ซึ่งสามารถออกผลผลิตให้สามารถจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี พ้ืนที่ส่วนที่ 4 ใช้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับสร้างที่อยู่อาศัย คอกเลี้ยงเป็ดไก่และโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า   
 100 ค้าสอนไม่เท่ากับ 1 ตัวอย่างท่ีดี วันนี มีให้ดูท่ีบ้านสวน

สมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สนใจศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรแบบผสมผสาน พ่ึงพาตนเองได้ ติดต่อ นายสมบูรณ์  
ใหม่แก้ว โทรศัพท์ 089-9743943 หรือประสานงานผ่านครูอาสาสมัครประจ าศูนย์การเรียน
ชุมชนต าบลนาหว้า  นายปริญญา  ศรีสุก โทรศัพท์ 063-0690469  
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“เลี ยงแพะในสวนยาง..มุง่สรา้งงานสรา้งอาชพี” 

  แพะเป็นสัตว์ที่หลายๆ คนเห็นว่าเหม็นสาบ สกปรก กินอาหารไม่เลือก นิยมเลี้ยงกัน
ในหมู่ชาวไทยมุสลิม ไม่เหมาะสม  ส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นสวนผลไม้ ใครจะคาดคิดบ้างว่า แพะเป็น
สัตว์ท่ีเลี ยงง่ายและเหมาะสมกับ  สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในขณะท่ีแพะมี

ราคาสูงและเป็นท่ีต้องการของตลาด ราคายางพาราก็ลดต่ าลงเรื่อยๆ 
 นายเพลิ่ม  ศรีสุข เกษตรกรบ้านประจ่า เล่าว่า เดิมทีชาวบ้านบ้านประจ่า  
ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  มีอาชีพด้านการเกษตรมี การท าสวนยางพาราและท า
นา ความเป็นอยู่ของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ต่อมาปีพ.ศ. 2558  ได้รวบรวมชาวบ้านจัดตั้ง
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มซื้อน้ ายางพาราและกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น  โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่ม
น ้ายางคอกแพะ” ปัจจุบันรวมทั้งกลุ่มมีแพะทั้งหมดกว่า 50 ตัว ท าให้เกษตรกรมีรายเสริมได้ดี
ขึ้น 
  สาเหตุที่  นายเพลิ่ม  ศรีสุข  เลือกเลี้ยงแพะ เพราะราคาน้ ายางซึ่งเป็นอาชีพหลักมีราคา
ที่ตกต่ าลงเรื่อยๆและเล็งเห็นว่าแพะเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคใต้สูงมาก ขนาดเศรษฐกิจ
ตกต่ า สินค้าบางอย่างขายไม่ออก แต่แพะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น และราคาสูงขึ้น
ด้วย ราคาแพะตัวเมียขายทั้งตัว กิโลกรัมละ 120 บาท ตัวผู้ กิโลกรัมละ 130 บาท หากเป็นพ่อ
พันธุ์ หรือแพะมีอายุกว่า 2 ปี ซึ่งสามารถใช้ประกอบในพิธีส าคัญของชาวมุสลิมได้แล้วจะตก
กิโลกรัมละ 150 บาท  
 การเลี ยงแพะในสวนยาง เป็นการเลี ยงแพะแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

โดยปล่อยให้แพะทั้งฝูงจ านวน 50 ตัว ออกหากินตามธรรมชาติในสวนยางพารา  และให้อาหาร
เสริมจากพืชผลที่เหลือใช้ จ าพวกเปลือกข้าวโพด ผัก ผลไม้ ยอดกระถิน  วันละครั้ง โดยไม่ต้อง
ดูแลอย่างอ่ืนเพิ่มเติม จนแทบไม่มีต้นทุนเลย  ส่วนโรงเรือนเป็นโรงเรือนชั้นเดียว ยกสูงเมตรครึ่ง 
เน้นความโปร่งโล่ง ให้เป็นที่พักหลบแดดหลบฝนของฝูงแพะ และสามารถเข้าไปท าความสะอาด
และจัดการมูลแพะได้ง่าย โดยมูลแพะทั้งหมดน าไปใช้เป็นปุ๋ยชั้นดีบ ารุงดินในนาข้าว และยังเป็น
ปุ๋ยให้กับยางพาราเป็นอย่างดี ปัจจุบันท าให้เกษตรกรบ้านประจ่า  ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลา  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
 เลี ยงแพะในสวนยาง...มุ่งสร้างงานสร้างอาชีพ..สนใจศึกษาดูงานติดต่อ  นายเพลิ่ม  
ศรีสุข เกษตรกร  ต าบลนาหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 089-
9743943 หรือประสานงานผ่านครูอาสาสมัครประจ าศูนย์การเรียนชุมชนต าบลนาหว้า  นาย
ปริญญา  ศรีสุก โทรศัพท์ 063-0690469 
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“มะมว่งนาทบั มะมว่งดขีองสงขลา” 

  มะม่วงนาทับเป็นมะม่วงที่ปลูกมาช้านานในต้าบลนาทับ ซึ่ง
มีข้อโดดเด่น คือมีขนาดใหญ่มาก ทรงผลสวยงามคล้ายมะม่วงน้ าดอกไม้แต่มีขนาด
ใหญ่กว่าชัดเจน เม่ือผลโตเต็มที่มีน้ าหนักเฉลี่ยระหว่าง 2 -3 กิโลกรัม จัดเป็นสาย
พันธุ์ที่ปลูกเพื่อกินผลสุกได้อร่อยมาก เนื้อละเอียด เหนียวแน่นไม่เละ ไม่มีเสี้ยน 
รสชาดหวานหอมคล้ายมะม่วงอกร่อง และใน 1 ปี สามารถติดผลได้ 2  รุ่นท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกเก็บผลจ าหน่ายสร้างรายได้คุ้มค่ามาก 
 มะม่วงนาทับ มีแหล่งปลูกดั้งเดิมที่ หมู่ 8 ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ต่อมามีเกษตรกรหลายคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้น าไปปลูกเพื่อ
สร้างอาชีพ แต่ไม่มีใครสามารถท าได้ยั่งยืน เพราะต้นมะม่วงมีด้วงกินไส้จนท าให้
เกิดความเสียหาย ไม่คุ้มทุนในการปลูก ต่อมาภายหลังชาวเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลนาทับ ชื่อนายหม่อน สุภารัตน์ ได้ท าการปลูกใหม่ และยึดเป็นอาชีพมาตั้งแต่
ปีพ.ศ.2527 เป็นต้นมา 
 ปัจจุบัน นายหม่อน สุภารัตน์ ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกมะม่วงนาทับให้
ยั่งยืน และท าการพัฒนามะม่วงนาทับให้มีต้นที่แข็งแรง สามารถทนต่อศัตรูพืชและ
สภาพแวดล้อมได้ดี มีการพัฒนาสายพันธุ์จากมะม่วงนาทับ โดยเพิ่มสายพันธุ์
มะม่วงอื่น ๆ เข้ามาด้วยประมาณ 35 สายพันธ์ ได้แก่ พันธุ์เขียวเสวย มะม่วงเบา 
มะม่วงน้ าดอกไม้ น้ าดอกไม้สีม่วง คาราบาว (ซุปเปอร์มะลิลา)  โชคอนันต์ ทองด า 
ฟ้าลั่น งาช้างแดง จักพรรดิ์ แก้วเขมร เป็นต้น 
 ส าหรับใครที่สนใจที่จะเรียนรู้การท้าสวนมะม่วงนาทับ เรียนรู้
วิ ธี ก า รปลู กหรื อ เ พื่ อ ป ร ะกอบอ าชี พ  เ พิ่ ม ร า ย ได้ ส าม า ร ถติ ดต่ อ ไ ด้ ที่                       
นายหม่อน  สุภารัตน์  บ้ านเลขที่  64 /2  หมู่  6   ต าบลนาทับ  อ า เภอจะนะ             
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 089-2988845 
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“ส้มจุก บ้านขุนตัดหวาย  อ้าเภอจะนะ” 

  ส้มชนิดนี้ นิยมปลูกเฉพาะถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 
ซึ่งในยุคสมัยก่อนชาวจีนทางภาคใต้นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านกันอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจาก “ส้มจุก” มีรสชาติหวานหอมอร่อยมากนั่นเอง และในประเพณีหรือเทศกาล
ต่างๆของชาวจีน “ส้มจุก” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน าไปเซ่นไหว้ด้วย ซึ่งหลังเสร็จพิธี 
“ส้มจุก” จะถูกน าไปปอกเปลือกแล้วเอาส่วนที่เป็นเนื้อในแจกคนในครอบครัว
รับประทานเชื่อว่าจะเป็นมงคล 
 นอกจากนั้น “ส้มจุก” ยังจัดเป็นของฝากยอดนิยมของคนที่เดินทางไปเที่ยว 
อ.จะนะ จ.สงขลา จะซื้อติดมือกลับไปฝากเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ
เป็นที่ชื่นชอบของผู้รับเป็นอย่างยิ่ง 
 ส้มจุกเป็นไม้ยืนต้น สูงระหว่าง 5-7 เมตร เป็นส้มชนิดหนึ่งในกลุ่มส้มเปลือก
ล่อน เช่นเดียวกับส้มโชกุน และส้มเขียวหวานทั่วไป จะมีส่วนที่แตกต่างคือที่บริเวณขั้ว
ผลจะมีปุ่มสูงคล้ายจุก จึงถูกเรียกชื่อว่า “ส้มจุก” (ทั่วไป) ส่วนในท้องถิ่นภาคใต้เรียกว่า 
“ส้มแป้นหัวจุก” 

 ผลกลมแป้นตูดย้วยกว้าง หัวผลเรียวเล็กน้อย เวลาผลสุกเต็มที่จน
เปลือกผลเห่ียวและย่นจะดูคล้ายถุงใส่เงินใส่ทองโบราณ   ผลโตเต็มที่ประมาณผลส้มเช้ง 
แต่จะเล็กกว่าผลส้มโอและบริเวณขั้วที่ติดกับก้านผลจะมีจุกมองเห็นอย่างชัดเจน ผลดิบสี
เขียว เม่ือสุกเป็นสีเหลืองปนเขียวหรือเป็นสีเหลืองทอง เนื้อในรสหวานหอมเป็น
เอกลักษณ์ เนื้อไม่ขม มีเมล็ด ติดผลระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ทุกปี ขยายพันธุ์ด้วย
เมล็ดและตอนกิ่ง  
              โดยเกษตรกรซึ่งปลูกสวนส้มจุกและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนได้มี
ความรู้ในการปลูกส้มจุก บนพื้นที่  10 ไร่ ของ นายขอเหล็ก หมัดบู  บ้านเลขที่ 
36/1  หมู่ที่ 8 บ้านป่าขวาง  ต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา เกษตรกรผู้รับ
ช่วงมาจากบรรพบุรุษการเพาะปลูกส้มจุกชาวต าบลขุนตัดหวายขยายพันธุ์กิ่งขายจนถึง
ปัจจุบัน  ผู้ใดสนใจศึกษาเยี่ยมชมสวนส้มจุก เบอร์โทร 062-7952958 
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“สวนพอเพยีงอยู่เคยีงบา้น” 27 

  ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความฝืดเคืองในเรื่องของเงินทองที่
ขัดสนของแพง รายได้น้อยไม่พอกับค่าใช้จ่าย  ประชาชนจ านวนมากที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครองชีพสูงรายรับไม่พอกับ
รายจ่าย  ส่งผลให้หลายคนจึงหันมาใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  นางวินิตร  เกื้อก่อยอด   อยู่บ้านเลขที่  24/1  หมู่ที่  1  ต าบลสะพาน
ไม้แก่น  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีการใช้ชีวิตที่เรียบ
ง่าย  ชอบการท าการเกษตร โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในกับตนเองครอบครัวและน าเผยแพรสู่ชุมชนและยังเป็นแกนน าชาวบ้าน
ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครอบครัวด้วย      
โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง การน้าทรัพยากรที่มีอ ยู่มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กิจกรรมที่คุณวินิตร ท าอยู่ก็มีอยู่
หลายอย่างด้วยกัน เช่นการปลูกผักปลอดสารพิษ  การปลูกหน่อไม้  การท า
เกษตรผสมผสานและอื่นๆอีกมากมาย ในเนื้อที่ประมาณ  6  ไร่ และรอบ
บริเวณบ้าน โดยเน้นการปลูกเพื่อไว้กินเหลือจากกินก็ขายและไว้ช่วยเหลือใน
งานบุญต่างๆ 
  ในการนี้ นางวินิตร  เกื้อก่อยอด   ได้ใฝ่ฝันว่าจะใช้ความรู้ที่ท่านมี
ช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้กับตนเอง ครอบครัว สังคม  โดยจะใช้ที่ดินที่มีอยู่บางส่วนให้เป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.ในเรื่องของเกษตรผสมผสาน โดย
ให้กับผู้สนใจและใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ประชาชนและผู้ที่
สนใจได้มาศึกษาหาความรู้เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากับตนเองและ
ครอบครัวได้ ผู้สนใจขอศึกษาดูงานติดต่อ นางวินิตร  เกื้อก่อยอด   อยู่
บ้านเลขที่  24/1  หมู่ที่  1  ต าบลสะพานไม้แก่น  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   
โทร 087-068 4073 



“วิทยาลยัทุง่โพ” 
  วิทยาลัยทุ่งโพ เป็นวิทยาลัยที่ก่อตั้งข้ึนมาเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วโดยความ
ร่วมมือของก านันไฟซอล   หลีขาหรี,ก านันแอ  เจเพ็ง,  นายไสโฟด  หลีขาหรี  สารวัตรก านัน  
, นายกอาหมัด  หนิเหม  นายก อบต.แค  และได้รับงบประมาณจากโครงการ สสส.เพื่อ
ด าเนินการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่สังคมสันติสุข 
 จากที่หลายฝ่ายร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยทุ่งโพ เป็นสถานที่เรียนรู้ เกิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในหลายๆด้านทั้งวิชาปรัชญาตามหลักศาสนาอิสลาม  การจัดตั้งเป็นสถานที่เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดตั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพต่างๆให้กับคนในชุมชน เป็นสถานที่เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน 
ตลอดถึงการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงไก่บ้าน ,ไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุกในนา
ข้าว  การปลูกข้าวในกระถาง  การฝึกอาชีพช่างเชื่อมโลหะ   
 ในสภาพปัจจุบัน  วิทยาลัยทุ่งโพได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
ประชาชนในต าบลแคและต าบลใกล้เคียง  ตลอดถึงหมู่คณะที่เดินทางมาจากต่างอ าเภอ 
ต่างจังหวดัมาเรียนรู้ ศึกษาดูงานในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การใช้

พลังงานทดแทนและศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (พิพิธภัณฑ์

พื นบ้าน)  การจัดการปัจจุบันที่ก านันแอ  เจเพ็ง  เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ฯ  นายก อบต.แค  
และคณะท างาน พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมเด่น คือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ  สามารถน ามาใช้หุงต้มในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
 ท่านที่สนใจ  เรียนรู้หรือศึกษาดูงาน  ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่  วิทยาลัยทุ่งโพ  
หมู่ที่ 2  ต.แค  อ.จะนะ  จ.สงขลา 90130  หรือติดต่อได้ที่นายไสโฟด  หลีขาหรี  อยู่บ้านเลขที่  
45 ม.2 ต.แค  โทรศัพท์  081 – 4288092  ท่านที่เดินทางมาจากต่างอ าเภอสามารถเดินทางโดย
ใช้ถนนสาย  408  อ.จะนะ –อ.นาทวี  ระยะทางจาก อ.จะนะ  11  กม.เมื่อมาถึงสี่แยกหน้า
โรงเรียนบ้านแค  เลี้ยวขวาเข้าถนนซอยทางไป อบต.แค  และเลี้ยวซ้ายไปทางมัสยิดมะวาย์  ขับ
รถผ่านทางหน้ามัสยิดมะวาย์ ไปที่วิทยาลัยทุ่งโพ ระยะทางเข้ามาประมาณ 1 กม.  
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อ้าเภอเทพา พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์อ าเภอเทพา  ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอเทพา  
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 ในพื้นที่ต าบลปากบาง ซ่ึงมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่มีทั้งประกอบอาชีพประมงและ
ท าสวนปลูกพืช พืชที่ปลูกก็มีทั้งสวนยางพารา สวนปาล์ม กล้วยและผลไม้ที่
ขึ้นชื่อของต าบลปากบางคือ แตงโม 
 ในการปลูกแตงโมนับวันยิ่งประสบปัญหาเก่ียวกับต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้นเรื่อยๆ นายดนเล๊าะ สังรี ซ่ึงเป็นเกษตรกรในพื้นที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ดิน ท่านจึงได้ทดลองใช้ปุ๋ยที่ทดลองตามค่าวิเคราะห์ดินทดลองกับพืชชนิด
ต่างๆ ทั้งปาล์มน้ ามัน และแตงโม และท่านได้ทดลองท าปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อ
ทดลองใช้กับผักที่ท่านปลูกจนได้ผลและก็ได้ท าการเผยแพร่แก่ชุมชนใน
หมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ต่อมาหน่วยงานต่างๆก็มาสนับสนุนให้เป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงประจ้าต้าบลปากบาง ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงนายดนเล๊าะ  สังรี  ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เช่ียวชาญในการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากหยวกกล้วย แตงโม และลูกตาล ส าหรับท่านใดที่สนใจก็
ลองแวะมาสอบถามเพิ่มเติมความรู้กันได้ นายดนเล๊าะ  สังรี  9 หมู่ 7 ต าบล
ปากบาง  อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 90150 โทร 086-2846 731 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นควนตหิมนุ 

เคล็ดไมล่บั 

  “ตอนกิง่มะนาว ปลูกในบอ่ซเีมนต์”  

 เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวเข้าครัวเรือนเป็น
กอบเป็นก า ที่  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินและเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากบาง
สะกอม และเป็นสถานที่  เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและคณะศึกษาดูงานสามารถเข้าชม
ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ บ้านนายสุเบต  สอรอโส๊ะ 
บ้านเลขที่ 330/1 ม.1 บ้านปากบางสะกอม  (เยื้องปากทางเข้า 
COCOONE  BEACH ) ต.สะกอม  อ.เทพา จ.สงขลา 90150 
ติดต่อศึกษาดูงานที่นายสุเบต สอรอโส๊ะ โทร 0878361207 , 
ครู กศน. ต.สะกอม อ.สุภิศรา  บุญช่วย โทร. 0831855682 
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กลุ่มสตรฟีืน้ฟนูาร้าง บ้านพรุชิง  
 ข้าวดีมีคุณภาพ ครบวงจรที่
นาทีนี้มาแรงแซงทุกโค้ง ต้องยกให้ “ข้าวช่อ
ขิง” ข้าวพันธุ์โบราณท้องถิ่นของภาคใต้
ตอนล่าง นางฮาลีส๊ะ หมันหมาด ประธานกลุ่ม
สตรีฟ้ืนฟูนาร้างบ้านพรุชิง ผู้กุมบังเหียนน า
ทัพสตรีมุสลิมไถหว่าน ด านาปลูกข้าวจนเขียว
ขจี กว่า 300 ไร่ และที่ส าคัญสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ข้าวช่อขิง” ให้ทุกคน
ภาคภูมิใจที่มีค าชื่นชมหลั่งไหลมาจากทุก
สารทิศ 
 
 
 
 
 
 นางฮาลีส๊ะ หมันหมาด  เล่าให้ฟังว่า 
ก ว่ า จ ะ เป็ นนาข้ า วช าวบ้ านต้ อ งล้ มลุ ก
คลุกคลานอยู่หลายปีเพราะไม่ใช่แค่นาที่ร้าง 
แต่คนก็ร้างความรู้และร้างฝีมือในการท านา
ไปนานเช่นกัน ทุกอย่างจึงต้องค่อยๆ ปรับ 
ค่อยๆ  เรี ยนรู้ และที่ส าคัญคือท าให้ เห็น 
หลังจากที่มีโอกาสเข้าร่วมอบรม โครงการ
พลิกนาร้างของกองอ านวยการรักษาความมั่น
ภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4
สน.) ที่เดินหน้ารณรงค์ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอรอยต่อ
สงขลา ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ เทพา นา
ทวี และสะบ้าย้อย หันมาใช้ประโยชน์จากผืน
นาอีกครั้ง “กรีดยางได้เงินก็เอาไปซื อ
ข้าว แล้วถ้าปลูกข้าวได้ด้วยก็น่าจะดี

เพราะมีข้าวให้กินได้ทั งปี” ข้อความจุด
ประกายความหวังที่มองหาอาชีพเสริมจึง

เริ่มต้นขึ้น “ฮาลีส๊ะ” บอกว่า รวมกลุ่มกันครั้ง
แรกมีสมาชิกประมาณ 15 คนเมื่อปี 2551 
เริ่มต้นท าน าประมาณ 10 ไร่ปัจจุบันมีนาข้าว
เพ่ิมเป็น 300 ไร่และสมาชิกเพ่ิมเป็น 60 คน 
โดยการเรียนรู้ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
เข้ามาช่วยเหลือทั้งให้องค์ความรู้ นวัตกรรม
ใหม่ๆ และช่องทางการตลาด เกินคาดหวัง
เพราะวันนี้ข้าวช่อขิง ได้กระดับชั้นเป็นสินค้า
ของดีประจ าอ าเภอเทพาที่มีผู้บริโภคสั่งจอง
สินค้ าแบบข้ามปีนอกจากนี้ยั งมีสหกรณ์
การเกษตรนิคมเทพาที่ช่วยเหลือรับซื้อข้าว
เ พ่ื อจ าหน่ า ยต่ อท า ให้ ไม่ มี ปัญหา เ รื่ อ ง
การตลาด “ข้าวท่ีไหนๆ ก็ปลูกได้เอาไว้
กิน แต่ถ้าสามารถเพิ่มระดับการปลูก

ข้าวท่ีหายากคุณภาพดีจะท้าให้มีผล

พลอยได้คือรายได้เสริมจากการขาย

ด้วย”  

 
 
 
 
 
 

 ข้าวช่อขิง เป็นข้ าวสีม่วงแดง
คล้ายกับข้าวสังข์หยดของ จ.พัทลุง ความหอม 
ความนุ่มเหนียวและความอร่อยก็คล้ายกัน 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจสอบคุณค่าทาง
ธาตุอาหารพบคุณสมบัติมีคุณค่าทางธาตุ
อาหารสูงกว่าข้าวหอมมะลิหลายเท่าตัว สนใจ 
ติดต่อที่ท าการกลุ่มสตรี เลขที่ 126 หมู่ 7 ต.ท่า
ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา หรือโทร.08-9296-
1679 หรือ 09-3381-0174 
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บ้านป่ากอ  หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.เทพา เป็น
ศูนย์เรียนรู้ที่ด าเนินงาน โดยนายดนกอเลก  
ทองมัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพลังศรัทธาที่
เ ดิ น ต า ม ร อ ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ด าเนินการ
ขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากปราชญ์
ชาวบ้านในท้องถิ่นในการช่วยเหลือ แนะน า
และเป็นที่ปรึกษา ท าให้สามารถพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน  โดย
มีความสนใจและศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรแบบ
ยั่งยืน ซึ่งหลังจากประสบปัญหาด้านการ
ด าเนินชีวิตและการต่อสู้กับการเกษตรบนผืน
ดินที่ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก  เนื่องจากไม่มี
ความรู้จึงท าให้ต้องอาศัยสารเคมีเข้ามาช่วยใน
การท าการเกษตรท าให้ดินเริ่มเสื่อมโทรม  
เกิดความเสียหาย 
 ในปี พ.ศ. 2556  ได้รับการช่วยเหลือ
จากปราชญ์ในชุมชนให้ความรู้และร่วมคิด
ร่วมท า พลิกผืนดินให้มีความอุดมสมบรูณ์ 
และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ท าให้มีความรู้และสามารถยีนหยัดการท า
เกษตรแบบยั่งยืน  พลิกฟ้ืนวิถีไทย   
 ปัจจุบันนายดนกอเหลก  ทองมัน 
และครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่พ้ืนที่
ท ากินของตนเอง  จ านวน  6  ไร่   ซึ่งปลูกไม้
ผล  พืชผักสวนครัว   เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยง
ปลา  เลี้ยงกุ้ง   ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  การท าปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้บ ารุงต้นไม้ได้ผลผลิตที่เจริญ
งอกงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 

“พลกิผนืดนิ คืนถิ่นอุดม  

            อยู่อย่างเหมาะสม ชีวิตพอเพยีง” 

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนในต าบลเทพา  
อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมการเรียนรู้เด่นภายในศูนย์เรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ   
ฐานการเรียนรู้การท านา 
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลา 
ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด 
ฐานแปรรูปการท าไข่เค็ม 
สถานที่ส าหรับฝึกอบรมให้ความรู้จากปราชญ์
ชาวบ้านในท้องถิ่น 
 จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้น าไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ โดยมีทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม นับตั้งแต่กลุ่มองค์กร
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ และ
หน่วยงานภาคีจากภายนอก ที่ส าคัญชาวบ้าน
ที่นี่มีความเสียสละ ให้ความร่วมมือ มีความ
สามัคคี สามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ได้ทุก
วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ากอ หมู่ที่  5  ต าบล
เทพา  อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา ติดต่อนาย
ดนกอเหลก ทองมัน โทร 087899 9708  ที่ตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 5ต าบล.
เทพา อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  90150 
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 น า ย ด ล เ ล า ะ  เ ห ล็ ม แ ล ะ  
เกษตรกรอาชีพการเลี้ยงสัตว์ดี เด่น
ระดับปศุสัตว์ เขต 9 ประจ าปี  2557  
บุคคลที่ส าเร็จด้านการเลี้ยงโคขุน  
สร้างแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงประเภท 
เฉพาะทาง (การเลี้ยงโคขุน) ชนิดปศุ
สัตว์ที่เลี้ยง ประกอบด้วย โคขุน แม่โค 
ลูกโค แพะ นายดลเลาะ เหล็มและ 
กล่ า ว ถึ ง “สู ตรการท้ า ง านสู่
ความส้าเร็จ” 

- เกษตรกรต้องมีความซ่ือสัตย์
ที่จิตใจ 

- เกษตรกรติดยึดกับเจ้าหน้าที่ 
- สภาพพื้นที่ เปลี่ยนไป พื้นที่

เลี้ยงโคน้อยลง ต้องปรับรูปแบบการ
เลี้ยงเป็นการเลี้ยงโคแบบประณีต การ
เลี้ยงโคแบบรายย่อยต้นทุนสูงกว่าการ
เลี้ยงแบบประณีต ราคาโคสูงขึ้นมาก 
ตัวเดียวขายได้ถึงสองแสนกว่าบาท 

- การเลี้ยงโคขุน โคลูกผสม
พันธ์ุยุโรป เช่นชาร์โรเลย์แองกัส โดย
การเลี้ยงขังในโรงเรือน ใช้หญ้าที่ปลูก
ให้กิน เสริมอาหารข้น หรือใช้ฟางแห้ง 
เปลือกสับปะรดอบแห้ง ให้กิน อาหาร
ต้องมีคุณภาพดี อาหารเสริม(ข้น) 

 ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านพรุ

หมาก ม. 3 อ.เทพา จ.สงขลา ยินดี
ต้อนรับทุกท่าน มีความภาคภูมิใจ ที่
สามารถเป็นตัวอย่าง ท าให้เกษตรกร
รายอื่ นๆ  สามารถ เอาแบบอย่ า ง
ประกอบเป็นอาชีพได้  พร้อมเป็น
ตัวกลางด้านตลาด อ่านรายละเอียด
เพิ่ ม เ ติ ม  :  http://pvlo-sgk.dld.go.th/ 
ฟาร์มตัวอย่าง  การเลี้ยงโคขุนติดต่อ
นายดลเลาะ เหล็มและ  โทร./มือถือ
081-9901229,086-6930019 บ้านเลขที่  
24/1 หมู่ 3 บ้านพรุหมาก ต าบลเทพา 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 

 



ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  

        ไร่วุฒิภัทรบ้ำนใหม่ 

 ความหลากหลายทางธรรมชาติที่น่าสนใจ  มีธารน้ าไหลไฟฟ้าโซล่าเซลแหล่งเศรษฐกิจ
ทางธรรมชาติที่เขียวขจี  อุดมไปด้วยไม้ผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิดผสมผสานด้วยผักสวนครัว 
ปลอดสารพิษไร้สารเคมีเจือปน พร้อมด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น ร่มรื่น ด้วยต้นไม้สูง ใหญ่    
ปกคลุม ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติรุ่นใหม่ ที่มีการน าเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้
นั่นคือแผงโซล่าเซล มีการน าไผ่เลี้ยงหวาน หรือไผ่เลี้ยงน้องมาปลูกเพ่ือสร้างความชุ่มชื้น และ
สร้างรายได้ทุกวัน ในพ้ืนที่ ๘ ไร่ มีไม้เศรษฐกิจ มีไม้ผล ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุดสะตอ 
มะนาว ผักต่างๆ เช่นผักกูดผักหนามผักเหลียง บ่อเลี้ยงปลาฯลฯ  
 นายอุทิต  และนางเพลิน พรมสมปาน ยึดมั่นในความดีความถูกต้อง ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท าการเกษตร ตามแนว พระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการ เกษตรธรรมชาติ การปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตร
ธรรมชาติ การป้องกันและก าจัด ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การวางแผนการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นเรื่องสุขภาพ เกษตร ธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมี
แรงบันดาลใจจากการได้เข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้น าความรู้ประสบการณ์มาใช้
และได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผักสวนครัว มีสวนมะนาว ไผ่หวาน  
สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  และในที่สุด ไร่วุฒิภัทร ก็มีความพร้อมที่จะ
แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ให้กับชุมชน   กศน.ก็ได้จัดตั้งให้เป็น ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติ ไร่วุฒิภัทรบ้านใหม่  น านักศึกษา กศน.เข้าไปเรียนรู้ นอกจากนี้ก็มีสถานศึกษา
และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง   

 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติไร่วุฒิภัทรบ้านใหม่  ต าบล
วังใหญ่ โดยนายอุทิต นางเพลิน พรมสมปาน ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลวังใหญ่อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา (ทางไปน้ าตกเขาสูง)  โทร 081 9593275, 081 9696559 
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    เกษตรสวนครัวบา้นเปลีย่นอนิเวช 

 บ้านท่ีห้อมล้อมด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารประดุจซุปเปอร์มาร์กเก็ดที่
บรรจุด้วยอาหารสดนานาชนิด ครอบครัว ของ นายอินเวช จิไชย - นางเปลี่ยน จิไชย   สอง
สามี ภรรยาและลูกที่ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พอประมาณ พอมี 
พออยู่พอกินไม่มีหนี้สิน ไม่กู้ยืมใคร ขยันประหยัด เก็บออมจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัว
ได้ อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยบารมีขององสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แรงบันดาลใจในการด้าเนิน
ชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การตรากตร าท างานหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้ย่ าแย่ร่างกายอ่อนแอลง
โรคภัยเบียดเบียน สืบเนื่องจากการกินอาหารที่มีสารเคมีตกค้างประกอบกับตนเองชอบ
กินผักก็เลยหันมาปลูกผักกินเองปรากฏว่าได้ผลดีเหลือกินก็จ าหน่ายจ่ายแจกและขยาย
พ้ืนที่ออกไปมากขึ้นปัจจุบัน ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ที่ บ้านคลองยอ  

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรสวนครัวบ้านเปลี่ยนอินเวช 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นเรื่องสุขภาพ ท าการเกษตรสวนครัว แบบธรรมชาติไร้สารพิษ 
สารเคมีเจือปน ในเนื้อที่บริเวณบ้าน ประมาณ ๒ไร่ ใช้พ้ืนที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่า
ที่สุด มีผลผลิตออกจ าหน่ายทุกวัน และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมาเป็นศูนย์เรียนรู้ มีกิจกรรม
หลากหลาย  เช่นการปลูกผักแบบผสมผสาน การปลูกไม้ดอกล่อแมลง การเลี้ยงไก่ไข่  
ด้วยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลา ในบ่อดิน เลี้ยงปลาในบ่อซิเมนต์ การเลี้ยง
กบขมิ้น การท านา การเพาะเห็ดนางฟ้า ท าปุ๋ยน้ าปุ๋ยหมักชีวภาพ  มีกิจกรรมอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง  สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน มีความมั่นคงในชีวิต และในที่สุด 
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงเกตรสวนครัวบ้านเปลี่ยนอินเวช ก็มีความพร้อมที่จะแบ่งปัน
ความรู้ประสบการณ์ ให้กับชุมชน 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกตรสวนครัวบ้านเปลี่ยนอินเวช 

บ้านคลองยอ  ต าบลวังใหญ่  โดยนายอินเวช  จิไชย และนางเปลี่ยน จิไชย  ตั้งอยู่ที่ ๑๑๙ 
หมู่ที่ ๑  บ้านคลองยอ ต าบลวังใหญ่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา   โทร ๐๙๔-๘๐๖๕๐๗๑ 
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“ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นทุ่งโพธิ์” 

 ชื่อบ้านทุ่งโพธิ์ อ้างขึ้นจากสัญลักษณ์ประจ าถิ่น
ที่อยู่ ซ่ึง เล่ ากันว่า แหล่ง ชุมชนของผู้คนประมาณ 15 
ครัวเรือนในสมัยนั้น มีต้นโพธ์ิใหญ่ซ่ึงเช่ือว่าส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
สถิตอยู่และเป็นที่เคารพ ที่พึ่งทางใจของกลุ่มคนนั้น และใน
แต่ละชุมชนก็จะมีอาชีพเกษตรกรรม ท านาปลูกข้าว ซ่ึงจะ
เรียกว่า ทุ่ง (ทุ่งนา) ชาวบ้านกลุ่มคนนั้นจึงเรียกตนเองว่า 
คนทุ่งโพธ์ิ  ปัจจุบันมีครัวเรือนกว่า 300 ครัวเรือน ประกอบ
อาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก อาชีพเสริมปลูกผักสวนครัว  
เลี้ยงสัตว์ 

   ประชาชนในหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ ด ารงชีวิตอยู่ใน
ความพอประมาณ พึ่งพาตนเอง มีกิจกรรมลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูก
ผักไว้กินภายในครัวเรือน และสามารถขายได้ในรูปของ
กลุ่ม มีการจัดการท าบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้จักตนเอง มีการ
รวมกลุ่มกันบริหารทุนชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ท า
ให้ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล เช่น จัดตั้งกลุ่มปุ๋ย
หมักชีวภาพขึ้นเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ท าลายดิน กลุ่มการ
เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย นายเจือ ทองค า     
นายพร้อย คงสีแก้ว  นายสวัสดิ์  คงคะนึง  

 ปัจจุบัน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
ทุ่งโพธิ์” เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตัวอย่างของต าบลล าไพล 
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข  หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี กินดี   
 ส าหรับใครสนใจที่จะศึกษาดูงานศูนย์ เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุง่โพธ์ิ   สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
นายสวัสดิ์  คงคนึง  หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งโพธ์ิ  ต าบลล าไพล  
อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 091-640-1525  
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“ ผ้าฝ้ายทอมือบ้านสะพานพลา  

        สินค้าคุณภาพเยี่ยม” 

 ฝีมือการทอผ้าที่สวยงาม และเยี่ยมจริงๆ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นฝีมือ ของคน
ภาคเหนือหรือภาคอีสานเท่านั้น มีใครจะคิดบ้างว่า สงขลาบ้านเราก็มีเหมือนกัน “ ผ้าฝ้ายทอ
มือเยี่ยม บ้านสะพานพลา ” 

 ด้วยนางบัว ดวงตา ซึ่งเป็นคนจังหวัด ขอนแก่น ได้อพยพถิ่นฐานครอบครัวมาตั้งถิ่นที่อยู่ 
หมู่ที่ 6 บ้านสะพานพลา ต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้น าภูมิปัญญาการทอผ้าที่
ติดตัวมา มาถ่ายทอดให้คนในชุมชน  ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่ว่างงานเท่านั้น เพราะคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนยังมองว่าการท าสวนยางพาราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า จึงไม่ค่อยมีผู้สนใจมากนัก แต่
ด้วยความไม่ท้อถอย ของนางบัว ดวงตา ที่ต้องการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าให้กับคนในชุมชน
หมู่บ้านสะพานพลา จึงไม่ละความพยายามจนถึงปัจจุบัน 
 คนรุ่นแรกๆ ซึ่งเป็นผู้สูงวัย ได้ดึงรุ่นลูกหลานเข้ามาเรียนรู้และฝึกทอผ้าจนช านาญ เกิด
เป็นกิจกรรมยามว่างของเด็กในชุมชน  จนบางคนยึดเป็นอาชีพเสริมหลังจากท าสวนยางพารา 

  จุดเด่น ผ้าทอมือบ้านสะพานพลา คือ มีความคงทนเนื้อผ้าไม่แข็ง ไม่ยืดหรือหด มี
เอกลักษณ์เด่นคือเลือกใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นเป็นทรัพยากรที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน เป็นผ้าฝ้ายย้อม
สีธรรมชาติจาก หินลูกรัง แก่นขนุน หูกวาง เพกา ใบขี้เหล็ก ใบขี้ไก่ ใบกล้วย  เปลือกมังคุดฯลฯ 
ท าให้สีสันไม่ฉูดฉาดสบายตาสวมใส่สบายปลอดภัยไร้สารเคมี 

 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านสะพานพลา ได้ผ่านการพิสูจน์คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และได้รับรางวัลมากมายเป็นการการันตี คุณภาพของสินค้า ได้แก่ ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ม.ผ.ช.) ได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าโอทอป  2 ดาว  ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์
ดีเด่นจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลครูภูมิปัญญาดีเด่น  ได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลาประเภท องค์กร
ดีเด่น นั่นก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าพอใจ ชื่นชอบและแสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของกลุ่มที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอจนสินค้าติดตลาด หน่วยงาน
และองค์กรภาครัฐได้เห็นความตั้งใจของสมาชิกกลุ่มจึงให้ 
การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ให้ดยีิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ดูงาน  
สามารถติดต่อมาไดท้ี่  

คุณบัว  ดวงตา ประธานกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ  

บ้านสะพานพลา 32/2 หมู่ที่ 6 ต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา โทร 080-7078769  
Email; Suwannee 8769@ gmail.com 
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“แหล่งเรียนรู้เด่นเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก” 

 ยุคเศรษฐกิจตกต่ า เราจะอยู่รอดได้อย่างสบายๆ ก็ด้วยการรู้จักใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า  
 วันที่ 24 เมษายน 2528 นายหวังหยา หัดเหมราษฎร หมู่ที่ 1 ต าบลประกอบ 
ร่วมกับ นายสมัน สนิบู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้
ท าหนังสือร้องขอให้ต ารวจ ตชด.ไปจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ บ้านประกอบออก พร้อมกันนั้น 
ได้แจ้งความประสงค์ขอบริจาคที่ดินให้ตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 2 ไร่ ทั้งนี้เนื่องจากในหมู่บ้านมี
ราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 136 ครอบครัว ในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนที่จะให้บุตรหลานได้เล่า
เรียนหนังสือ โรงเรียนที่มีก็อยู่ห่างไกลออกไป การเดินทางก็ล าบาก เมื่อผู้บังคับกองร้อย 
ตชด.ที่ 9 ได้รับหนังสือร้องขอรายงานให้ผู้ก ากับการต ารวจ ตชด.เขต9 ทราบ การจัดตั้ง
โรงเรียนเข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ที่ดินไม่เพียงพอมีราษฎรบริจาคที่ดินเพ่ิมและราษฎร
ร่วมกันบริจาคเงินเ พ่ือซื้อที่ดินสมทบจนโรงเรียนมี เนื้อที่  6 ไร่(ปัจจุบันมี 7 ไร่ )  
 ปัจจุบัน โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก สังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน พ้ืนที่รับผิดชอบของกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษา 
ปัจจุบันมีนักเรียน 228 คน  โรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  ที่เน้นให้นักเรียน บุคคล และครอบครัว รู้จักความพอเพียง 
ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ท าอะไรเกินตัว  ซึ่งได้จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน 9 ฐานดังนี้ 1)  การปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์ 2)  การเลี้ยงไก่ไข่ 3)  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 4)  การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 5)  
การปลูกไม้ผล 6)  การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 7)  การปลูกมะนาวในตะกร้า 8)  การท าน้ าหมัก
ไล่แมลง 9)  การปลูกผักในร่อง 
 ผู้สนใจติดต่อขอศึกษาดูงานได้ที่ โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ประกอบออก หรือติดต่อ ด.ต. สันติภาพ ลักษณะเลขา โทร.086-4813002 
โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก หมู่ที่3 บ้านประกอบออก ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสง 
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กลุ่มเลี ยงโคเนื อ ธนาคารโค-กระบือ  

ลือชื่อที่ ต้าบลฉาง อ้าเภอนาทวี 

 กลุ่มเลี ยงโคเนื อธนาคารโค-กระบือ บ้านปริก หมู่ที่  7  ต าบลฉาง          
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ก้าวหน้ายั่งยืน โดยได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อธนาคาร
โค-กระบือ ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสงขลาประจ าปี 2556  

 กลุ่มเลี ยงโคเนื อบ้านปริกต้าบลฉาง จัดตั้งกลุ่มขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์   
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552    ปัจจุบันมีนางอ าพรรัตน์ แก้วทอง  เป็นประธาน จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เมื่อ พ.ศ.2554 มีสมาชิกจ านวน 46 ราย ได้รับแม่โค
จากโครงการ 46 ตัว แม่โคให้ลูกทั้งสิ้น 60 ตัว สมาชิกกลุ่มปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการกล่าวคือ 
สมาชิกส่งลูกตัวแรกที่มีอายุ 18 เดือน คืนกลับโครงการแล้วขยายผลให้สมาชิกใหม่  12 ราย 
สมาชิกขอซื้อลูกโคตัวแรกเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  16 ตัว  ส่งเงิน ธนาคารโค-กระบือ 
95,000 บาท ถ้าขอซื้อแม่โคเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  1 ตัว ส่งเงิน ธคก. 6,500 บาท ขณะนี้มี
เกษตรกรรับมอบกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองแล้ว 8 ราย เกษตรกรรายอ่ืนๆเมื่อปฏิบัติครบตาม
เงื่อนไขโครงการ จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองในโอกาสต่อไป 
 ผลงานอ่ืนๆของกลุ่มฯ ประกอบด้วย กองทุนยา-อาหารสัตว์ การจัดท าป้ายสมาชิกที่เขา้
ร่วมโครงการ จัดท าอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการกลุ่ม การใช้ภูมิปัญญาน าวัสดุในท้องถิ่นเป็น
อาหารเสริม เช่นท า หยวกหมัก และน้ าหมักสมุนไพร จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การ
เลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์การให้บริการ
ผสมเทียม การตรวจท้อง การออกลูก และการติดตามความก้าวหน้าของสมาชิก จากเจ้าหน้าที่  
ปศสุัตว์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาทวี 
 ผู้ที่ต้องการเลี้ยงโคหรือสนใจการจัดตั้งกลุ่ม สามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดู งานได้ที่ 
กลุ่มเลี ยงโคเนื อธนาคารโค-กระบือ หมู่ที่ 7 ต าบลฉาง  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
โดยติดต่อผ่านนายสุชาติ ตุลยกุล  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน โทร 081-3283682 นาย
ปราโมทย์ เพชรศรี ปศุสัตว์อ าเภอนาทวี หรือนางข่อซีย๊ะ  หมะหวี ครู กศน.ต าบลฉาง           
โทร 081-3283446 
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“วิถีชีวิตยุคใหม่ เครื่องแกงสมุนไพร 

สะดวกง่าย และมีคุณภาพ” 

 วิถีชีวิตปัจจุบันของคนไทยเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็วในการ
ด าเนินกิจกรรมในวิถีชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินที่สะดวกรวดเร็วและมี
คุณภาพ การผลิตเครื่องแกงสมุนไพรไทยแท้ จึงเป็นเรื่องจ าเป็น ที่จะอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

 ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พสกนิกรได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้
สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในยุคปัจจุบัน จึงเกิดการ
รวมกลุ่มของแม่บ้านหมู่ ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยน้อมน าแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของ
แต่ละครัวเรือน ซึ่งพบว่าปัจจุบัน นิยมซื้อแกงถุงจากตลาดใกล้เคียง เนื่องจากสะดวกและ
ประหยัดเวลาแต่อาหารที่ซื้อจากตลาดมีคุณภาพที่ไม่แน่นอน  ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลและไขมันได้ หรือบางครั้งพบว่ามีการเจือปนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้
คนในชุมชนประกอบอาหารกินเอง และเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและ
เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่ดีมีคุณภาพ จึงได้รวมตัวกัน จัดตั้งกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรขึ้น 
จากสมาชิกเริ่มแรกจ านวน  30 คน เงินทุนจากการระดมทุนของสมาชกิ หุ้นละ บาท ส าหรับ
จัดซื้อวัตถุดิบ  

 ปัจจุบัน กลุ่มเคร่ืองแกงสมุนไพร ได้ผ่านการพิสูจน์คุณภาพสินค้าที่ได้
มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย) เป็นเครื่องแกงสมุนไพรที่มีความ
เข้มข้น มีทั้งเครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงผัดเผ็ด จนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป มี
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการท า การ
คัดเลือกเครื่องปรุง การจัดตั้งกลุ่ม โดยผู้ที่สนใจจะมาศึกษาดูงานสามารถติดต่อมาได้ที่     
คุณทิพย์อุไร จันแก้ว  ประธานกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร  26/1 หมู่ที่ 1 บ้านดังหมูเหนือ      
ต. ท่าประดู่ อ. นาทวี จ. สงขลา โทร 061-3192622 
 

41 



บ้านเขานา  หมู่บา้นตน้แบบฯ.. 

           แบบอยา่งดีๆ ทีน่า่เรยีนรู ้ 

 “บ้านเขานา” แค่ชื่อหมู่บ้านก็น่าสนใจ ชวนฉงนแล้ว..  ท านาบนเขา หรือขุดเขา
ท านา...แต่นั่นไม่น่าสนใจเท่ากับการที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 
2558  ที่ใครๆก็ต้องการมาเรียนรู้และศึกษาดูงาน.. 
 บ้านเขานา หมู่ที่ 8 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในอดีต หมู่บ้าน
แห่งนี้มีนายขุนด าและนายที่ลานควายซึ่งเป็นเพ่ือนรักกัน เป็นผู้ค้นพบพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่
ราบอยู่กลางภูเขาที่สลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่านานาชนิด
และพื้นที่นี้ยังสามารถท านาได้ จึงได้ตั้งรกรากในชื่อ  บ้านเขานา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
 หมู่บ้านนี้มีดีอย่างไร..หมู่บ้านแห่งนี้ มีเพียง 72 ครัวเรือน มีฐานข้อมูลหมู่บ้านที่
ละเอียดครบถ้วนในทุกด้าน มีผู้น าคือ นายชัยยุทธ  หมันหลัง เป็นผู้ใหญ่บ้านและมี
คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหน้าที่รับผิดชอบเขตบ้านจ านวน 7 เขตบ้าน แต่ละเขตบ้านจะมี
จุดเด่น จะมีเอกลักษณ์ที่น ามาตั้งเป็นค าขวัญของเขตบ้านที่ทุกคนในเขตบ้านจะต้องปฏิบัติ
ตามค าขวัญ เพ่ือรักษาเอกลักษณ์เขตบ้านของตนเอง แต่ละเขตบ้านมีการบริหารจัดการแบบ
กระบวนการกลุ่มภายในเขตบ้าน มีการวางแผนพัฒนาชุมชน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยเน้นการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก

ครัวเรือน เช่น หาหนทางลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ประหยัด อดออม ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกัน
อนุรักษ์ และมีความเอ้ืออารีต่อกัน จากสภาพความเข้มแข็งและมีความพร้อมในทุกด้าน 
หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ปี 2558 ของจังหวัดสงขลา และ ยังได้รับรางวัลอ่ืนๆอีกหลายรางวัล อาทิ  
 1) รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเรารักสงขลา   

 2)รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข    

 3)รางวัลชนะเลิศ กัมปงอามันดามัย    

 4)รางวัลกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอ้าเภอ    

 5) รางวัล กข.คจ. รองชนะเลิศอันดับ 2  

 มีอะไรบ้าง สามารถติดต่อสอบถามหรือติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานได้ที่ นายชัยยุทธ  
หมันหลัง ผู้ใหญ่บ้าน หรือติดต่อผ่านพัฒนาการอ าเภอนาทวี นายชาญชัย  ขุนเพชร  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอนาทวี โทร.074-371959 ,081-8227192 หรือส านักงาน กศน.
อ าเภอนาทวี 074-373167 วันเวลาราชการ 
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บ้านนายบา้นไหว แห่งบ้านคลองบอน  

ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงประจา้ต้าบลคลองกวาง  

 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นั้น มีหลากหลาย
แบบ นายไหว เป็นผู้ใหญ่บ้านในต าบลคลองกวางที่จัดระบบระเบียบเกี่ยวกับการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และเผยแพร่ให้กับทุกๆ คนที่สนใจ 
 ศูนย์แห่งนี้ เริ่มต้นจากนายไสว แสงสุวรรณ์ ซ่ึงมีความสนใจในการท า
การเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เริ่มต้นจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินจนที่ยอมรับของ
สมาชิกกลุ่มและหน่วยงานต่างๆ  และได้ขยายจากการเลี้ยงปลาดุกอย่างเดียวเป็นการ
เพิ่มจ านวนฐานการเรียนรู้ต่างๆขึ้นหลายฐาน เช่น การเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงแพะ การ
เลี้ยงแกะ การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การปลูกผักสวนครัว  มีแปลงสาธิตการปลูกผัก มีแปลง
สาธิตการท าปุ๋ยหมัก แปลงสาธิตการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ จนเป็นเรียนรู้ของชุมชน
ชาวบ้านคลองบอนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการต่างๆ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2553 
มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณเช่นกอ.รมน.ภาค 4 ส่วน
หน้าและได้ยกระดับเปน็ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประจ าต าบลคลองกวาง และได้สานต่อ
จนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับรับของชาวต าบลคลองกวางและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยทั่วไป 

 ปัจจุบัน ชาวบ้านคลองบอน มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทุกๆ ครัวเรือน โดยการน าของนายบ้านไหว ให้อยู่แบบนาย
บ้านไหว  ทุกๆคน ทุกๆครอบครัวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  อยากจะให้ทุกคนไป
พิสูจน์ดู จะพบว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณต้องทึ่ง สนใจเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ศูนย์
เรียนรู้ที่ไม่ธรรมดาแห่งนี้ ติดต่อ นายบ้านไสว   แสงสุวรรณ์  หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 
ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160  โทรศัพท์ 089-8698220 หรือที่ 
ครูพีท อาจารย์ศราวุฒิ  บุตรแสง ครู กศน.ต าบลคลองกวาง  โทรศัพท์ 081-8982718 
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“ปลาส้มนาหมอศรี  

       สูตร 100 ปีแห่งความอร่อย” 

 ต้าบลนาหมอศรี อดีตเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของชุมชน แต่จากการตัดไม้ท าลายป่า
ท าให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง กอร์ปกับได้รับผลกระทบจากน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้คนในชุมชนต่างทิ้งไร่นาให้รกร้าง ไปท าอาชีพ ปี พ.ศ. 2545 ผู้ใหญ่บ้านชะเอม อินทร์ขาว 
อยากพลิกผืนนารกร้างเป็นไร่นาสวนผสมจึงรวมกลุ่มชาวบ้านที่สนใจ ขอสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สงขลา ( สสว.12 ) จ านวน 
200,000 บาท ขุดบ่อเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ผลผลิตออกมามากจึงต้องหาตลาดจ าหน่าย
และหาหนทางเพ่ิมมูลค่าของสินค้าจึงคิดถึงวิธีการถนอมอาหารที่บรรพบุรุษเคยใช้ นั่นคือ
สูตรการท าปลาส้มของคุณทวดพวง อินทองเพ็ชร ภูมิปัญญาในอดีตที่คนในชุมชนให้ความ
เคารพนับถือ โดยมีนางแข  เกื้อนุ้ย  เป็นผู้น าสูตรการท าปลาส้มมาทดลอง ผลปรากฏว่า
รสชาติถูกปากของผู้บริโภค ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกและคนทั่วไป  
 ปัจจุบันทายาทรุ่นเหลนของคุณทวดพวง คือคุณอ าไพ  อินทร์ขาว ต าแหน่งประธาน
กรรมการพัฒนาสตรีต าบลนาหมอศรี ได้ขยายตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเปิดรับสมาชิกทั่วไป
ทั้งในและนอกต าบล ทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมจ านวน 174 คน ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน วันที่ 19 ตุลาคม 2548 ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์

เกษตรต้าบลนาหมอศรี”  

 ปลาส้มนาหมอศรี ได้ผ่านการพิสูจน์คุณภาพสินค้าว่าที่ได้มาตรฐานจึงได้รับ
รางวัลมากมายเป็นการการันตีคุณภาพและความอร่อย ได้แก่  ได้รับมาตรฐานจากองค์การ
อาหารและยา ( อย. ) ได้รับเครื่องหมาย GMP ,ได้รับเครื่องหมาย Primary GMP, ได้รับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( ม.ผ.ช. ) ,ได้รับเครื่องหมายฮาลาล, ได้รับการ
พิจารณาเป็นสินค้าโอทอป 4 ดาว, ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด, ได้รับ
รางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด 2558 นั่นก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าพอใจ ชื่นชอบ 
อร่อยถูกปาก และแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าอยู่เสมอจนสินค้าติดตลาด ผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้ติดต่อ             
คุณอ าไพ  อินทร์ขาว ประธานกลุ่มปลาส้มนาหมอศรี 4/1  ม.5 ต าบลนาหมอศรี อ.นาทวี        
จ.สงขลา โทร 087-7479057 
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วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

      บ้านนาทวี สินค้าดีมีคุณภาพ 

 ผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมอบ  แปรรูป
เนื้อสัตว์ คือผลิตภัณฑ์เลื่องช่ือจากฝีมือสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน ม.4 บ้านนาทวี  โดยมีนางอัมพร  รัตนีทู เป็น
ประธานกลุ่ม  ผลิตภัณฑ์อร่อย สะอาด และมีความ
หลากหลาย ส่งเสริมรายได้แก่สมาชิก และสร้างงาน
ให้กับชุมชน   
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน ทะเบียนเลขที่  5-90-04-01/1-002  วันที่  28 
ตุลาคม 2558  ประกอบด้วยสมาชิกครั้งแรก จ านวน 13 
คน  ร่วมกันด าเนินการแปรรูปขนมอบ ได้แก่ ขนม
เปี๊ยะ  โมจิ เค้กกล้วยหอม ขนมหน้ามะพร้าว ขนมปั้น
สิบ กะหรี่พัฟ และอีกทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ  ได้แก่ 
น้ าพริกตาแดง หมูปรุงรส เป็นการสร้างมูลค่าให้แก่
สมาชิกในกลุ่ม สามารถรับประทานได้ทุกโอกาส หรือ
จะเป็นของฝาก สามารถเก็บไว้ได้นาน มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ไม่ใส่สีเจือปนและสารเคมีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ที่ส าคัญ  “ผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมอบ  

แปรรูปเนื อสัตว์นี ”  ได้รับการการันตีด้วยการเป็น
ผลิตภัณฑ์ดี  มีคุณภาพ  จนได้รับการคัดสรรเป็นหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของต าบลนาทวี  จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
โดยทั่วไป  ซ่ึงมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.)  
จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  และยัง
ได้รับการยกย่องให้เป็นสินค้าโอทอปของต าบลนาทวี  
 ส าหรับใครสนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ขนมอบ  แปรรูปเนื อสัตว์ นั้น สามารถติดต่อได้
ที่ นางอัมพร  รัตนีทู ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
นาทวี  ม.4  ถ.นาทวีประชา  ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์. 081-9633492 
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แวะไปชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 

       ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

             บ้านนายจ้าเรียงมีดีหลายเร่ือง  

 เส้นทางบ้านพลี-ปลักหนู ของอ้าเภอนาทวี 
มีของดีอยู่ในสวนนี้มากมาย นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ที่นี่ยังเป็นสวน
ผลไม้หลากหลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกอง เงาะ 
มังคุด สละ รวมไปถึงแก่นตะวันก็มีด้วย 
 เม่ือ พ.ศ.2524 ลุงเรียงได้รับการคัดเลือกให้ เป็น     
หมอดินประจ้าต้าบลปลักหนู จากนั้นก็ ได้ เลื่ อน
ต าแหน่งประธานประจ าอ าเภอ ด้วยความสนใจของลุงเรียงจึง
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหมอดิน เช่น อบรมค่า ph ของดิน      
มีการท าปุ๋ยหมักผสมซากพืชซากสัตว์ และได้รับประกาศ
เกียรติคุณและรางวัลต่างๆมากมาย 
 ปัจจุบันนี้ ลุงเรียงก็ยังท าสวนผลไม้ และปลูกผัก ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

นายจ้าเรียง  ไชยสวนแก้ว สวนของเขา เป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืชที่มีในท้องถิ่นภาคใต้ที่ขึ้นตาม
ลักษณะดิน โดยในพื้นที่จะประกอบไปด้วย ไม้ผล เช่น ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ขนุน จ าปาดะ ลางสาด ฯลฯ และพืชล้มลุก เช่น
มะเขือ พริก ถั่ว  กล้วย ฯลฯ 
 ส าหรับผู้ที่สนใจใคร่รู้ว่ากุญแจแห่งความส าเร็จอันเกิด
จากการท าสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่ปัญหาเรื่องสภาพ
ดิน สนใจเรื่องการท าสวนไม้ผล สามารถติดต่อศึกษาดูงาน 
หรือชมสวน หรือซื้อผลไม้ในสวนก็มาหาคุณลุงจ าเรียงได้ที่
สวน บ้ านเลขที่  37  หมู่  3  ต าบลปลักหนู  อ า เภอนาทวี      
จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 089-8791632, 087-2915374 
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“สวนชายแดนใต้วิถีพอเพียง 

                ( ชาติ  ชายแดนใต้ )” 
 สวนผสม ( สมรม ) ที่ไม่ธรรมดา   จากการพลิกพ้ืนที่ ที่ธรรมดามา
เป็นสวนป่าที่น่าหลงใหลของสวนชายแดนใต้วิถีพอเพียง ของ  นายสุชาติ ตุล
ยกุล 

 สวนชายแดนใต้ ต้าบลทับช้าง พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช
พันธุ์ผักผลไม้ที่หาได้ง่ายตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น เงาะ มังคุด ละมุด ทุเรียน สละ
อินโด  แม้กระทั่งฝร่ังไร้เมล็ดก็ยังสามารถหามารับประทานได้   รวมทั้งการเลี้ยง
สัตว์  การปลูกผักไว้กินเอง การท าแก็สชีวภาพจากมูลสัตว์  และอีกหลายๆสิ่งที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่แห่งนี้    นี่คือที่มาของสวนชายแดนใต้จากการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ในชีวิตการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของ   ผู้ชายที่ได้รับการขนานนาม
ว่า “ชาติชายแดนใต้”   
 สวนชายแดนใต้วิถีพอเพียง เป็นสวนผสมที่มีการจัดการแบ่ง
พ้ืนที่ในการปลูกผักผลไม้     เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลากิจกรรมที่เด่นชัดก็มีดังนี้  เช่น 
ด้านการเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงไก่ไข่ปล่อยลาน 10 ตัว ส าหรับบริโภคในครัวเรือน
โดยให้อาหารกระสอบและปล่อยหากินตามธรรมชาติ  การเลี้ยงหมูป่า มีแม่พันธุ์
หมูป่า 5 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว เลี้ยงแบบหลุมยกพ้ืน โรงเรือนขนาด 4×16 เมตร 
อาหารที่ใช้ก็จ าพวกปาล์มน้ ามันและหญ้าเนเปียที่ปลูกไว้ในสวนและบริเวณ
รอบๆ  การเลี้ยงหมูแบบอินทรีย์  วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน ามูลสัตว์มาไว้ใช้ใน
การท าปุ๋ยปลูกผักและต้นไม้ทั่วไป การเลี้ยงปลาดุก มีบ่อเลี้ยงขนาด 20 * 40 
เมตร ใช้วิธีการล่อแมลงกลางคืนเพ่ือเป็นอาหารปลา และการให้อาหารข้น 
(อาหารกระสอบปลาดุก)* ด้านพืช มีทั้ง มังคุด เงาะ ทุเรียน สละอินโด ฝรั่งกิมจู 
ในเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นการปลูกแบบสวนผสมหรือบางคนเรียกว่า(สมรม) เทคนิคการ
ขยายพันธุ์พืช (แบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ แบบใช้เพศคือการขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเมล็ดแบบไม่ใช้เพศคือ การปักช า ตอนกิ่ง เสียบกิ่ง เสียบยอด) อีกทั้งยังมี
พืชผักสวนครัวอีกมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ผักกูด พริกไทย ผักกันชง 
ผักหวาน มะนาว ชะอม ผักเหลียง  พืชล้มลุก ก็มีต้นคูน(อ้อดิบ) ใบเปราะ เป็นต้น 
 ที่ส าคัญสวนแห่งนี้ยังมีพันธุ์ไม้ผลไว้จ าหน่ายอีกด้วยท่านที่สนใจจะเข้า
ชมหรือน าคณะมาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ “สวนชายแดนใต้วิถีพอเพียง”
สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุชาติ  ตุลยกุล ปศุสัตว์อ าเภอนาทวีหรือ บ้านเลขที่ 75 
หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง    ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160  เบอร์
ติดต่อ 081-3283682  
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เห็ดแครง บ้านโหนด 

 เห็ดแครง เป็นเห็ดที่งอกได้ตลอดปี พบขึ้นอยู่กับวัสดุหลายชนิด เช่น 
ท่อนไม้ ก่ิงไม้ ใบไม้  ใบหญ้า กระดาษ หรือแม้แต่บนกระดูกปลาวาฬก็พบเห็ด
ชนิดนี้ขึ้นอยู่ แต่ที่พบเป็นปริมาณมากสามารถเก็บรวบรวมเห็ดมารับประทาน
ได้คือ บนท่อนไม้และก่ิงไม้ ในภาคใต้ของไทยพบมากบนท่อนไม้ยางพารา ต้น
ยางพาราที่ตัดโค่นไว้เมื่อท่อนไม้ตายและมีฝนตกก็พบเห็ดแครงขึ้นเป็นจ านวน
มาก 
 การเพาะเห็ดแครงของ กลุ่มอาชีพต้าบลบ้านโหนด  เกิดขึ้นจาก
ครู กศน.ต าบลบ้านโหนด เล็งเห็นความต้องการของกลุ่มประชาชนในชุมชนที่
จะ เสริมอา ชีพ เพื่ อ เสริมรายได้จ ากเวลาที่ ว่ างนอกเหนืออาชีพหลัก  
ซ่ึง กศน.ต าบลบ้านโหนดได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น  โดยการรวมตัวของประชาชน 
ผู้สนใจในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่ในการจัดตั้งกลุ่มจากเจ้า
อ า ว า ส วั ด โ ต น ด  ห มู่ ที่  6 ต า บ ล บ้ า น โ ห น ด  อ า เ ภ อ ส ะ บ้ า ย้ อ ย   
จังหวัดสงขลา กศน.ต าบลบ้านโหนด ได้จัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะส้ัน การ
เพาะเห็ดแครงขึ้น และมีการให้ความรู้ต่อเนื่องต่อยอดจนเกิดความส าเร็จจน
ปัจจุบัน นอกจากนี้มีหน่วยงานอื่นได้สนับสนุนกลุ่มเห็ดแครงด้วย อาทิ พัฒนา
ชุมชนอ าเภอ ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท ในการสร้างต่อเติม
โรงเรือน ห้องเพาะเช้ือเพิ่ม  มีคณะจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มาเยี่ยม
ชมและให้ก าลังใจสมาชิกกลุ่ม  ปัจจุบัน กลุ่มเพาะเห็ดแครงต าบลบ้านโหนด ได้
มีการจัดจ าหน่ายทั้งในและนอกจังหวัด มีลูกค้าส่ังจองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 
ชาวมาเลเซียที่ได้มาดูงาน มีความพึงพอใจได้ขอซ้ือเช้ือเห็ดและขอข้อมูลการ
เพาะเห็ดแครงไปด้วย  
 ปัจจุบัน กลุ่มเพาะเห็ดแครงบ้านโหนด สามารถให้ความรู้ เป็น
วิทยากรแก่กลุ่มต่างๆ ที่สนใจหรือติดต่อดูงานได้ที่ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ต าบลบ้าน
โหนด  อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หรือติดต่อ คุณประณีต ไชยม่อม  081-
7988831   คุณวัชรี   ชูด า  087-2895479  ครู กศน.ต าบลบ้านโหนด  หรือ คุณ
โนรา  มะแซ 089-9776061  ครู กศน.ต าบลบ้านโหนด 
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“ แหล่งเรยีนรู ้ กลุ่มฝกึอาชพี  พอเพยีงต้นแบบ ” 

 จากปี 2553 เกิดสภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ
ชาวบ้านที่มีอาชีพท าสวนยางเป็นอย่างมากจนแทบจะรับสภาพความเป็นอยู่ไม่
ไหว จึงได้เกิดการรวมตัวเพื่อหาคนมาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ และเรียนรู้การฝึก
อาชีพจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ แรกเริ่มจากการเลี้ยงปลาดุก 
ปลานิล ปลูกผักกินเอง ปลูกไผ่หวาน เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ โดยเน้นบริโภค
ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายให้กับครอบครัว โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจุบันการด าเนินงานก็ยังขยายไปสู่ผู้ที่สนใจ ด้วยการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ
การฝึกอาชีพที่ทางกลุ่มเคยได้รับความรู้จากหน่วยงานไปถ่ายทอดต่อ โดยใช้
พื้นที่บริเวณรอบบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการท าบ่อเลี้ยงปลาจาก
วัสดุเหลือใช ้และปัจจุบันก าลังศกึษาการท าเหด็แครงทีเ่ปน็พืชพันธ์พื้นเมืองของ
ชุมชน แต่ด้วยทางกลุ่มของเราส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยาง จึงไม่สามารถที่จะสร้าง
โรงเรือนที่เป็นมาตรฐานในการท าเห็ดแครง และเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นการขยาย
ผลจากการด าเนินงานที่มีอยู่เดิม 

 ปัจจุบัน กลุ่มฝึกอาชีพ หมู่ 1 บ้านคลองสิหรา ได้ใช้เป็นที่
สาธิตและให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์  จากรุ่นสู่รุ่นให้กับผู้คนที่สนใจต้องการการเรียนรู้และ
เปิดให้ผู้สนใจทุกคนมาเยี่ยมชมและฝึกอาชีพฟรี 

 โดยสามารถติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มฝึกอาชีพหมู่ที่ 1 บ้านคลองสิ
หรา ต าบลบาโหย  อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา หรือนางสาวนิธิมา  ฝา
หมาน  โทร 081-2588960 ที่ตั้ง 35/12 ม.1  ต.บาโหย  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา   
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ฝายมีชวีติบา้นแกแดะ ความลบัแห่งธรรมชาติ 
 ฝายมีชีวิตสร้างสุขบ้านแกแดะ  ต าบลธารคีรี  อ าเภอ
สะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  เกิดขึ้นเพราะผ่านกระบวนการจัดท า
ประชาพิจารณ์ ท าให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการสร้างฝายมีชีวิต ด้วยการร่วมลุกขึ้นมาจัดการตนเอง
และลงมือสร้างฝายมีชีวิต โดยมีหน่วยเฉพาะกิจสงขลาสนับสนุนชุด
ปฎิบัติการกิจการพลเรือนของกองร้อยทหารราบหน่วยเฉพาะกิจ
สงขลา เข้าร่วมด าเนินการสนับสนุนสร้างฝายมีชีวิตจนแล้วเสร็จ เพ่ือ
เป็น ฝายมีชีวิต ที่สามารถกักเก็บน้ ารักษาสมดุลให้กับแหล่งน้ า
แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพ่ือปรับระบบนิเวศน์ผืนป่าต้นน้ า ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์  ประชาชนในพ้ืนที่มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และท าการเกษตร  นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องประชาชนกันเอง รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของ
คนในพ้ืนที่บ้านแกแดะ ที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต เฉลิมพระ
เกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เ พ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของคนในพ้ืนที่บ้านแกแดะ 

 ส าหรับ ฝายมีชีวิต นี้อาศัยหลักการโดยใช้ต้นไทรเป็น
เครื่องมือส าคัญของฝายมีชีวิต จะสังเกตได้ว่า รากของไทรชอนไชไป
ได้ไกลกว่า 500 เมตร แต่รากจะหยุดเดินเมื่อเจอแหล่งน้ า  รากไทรจะ
อ้วนและแตกแขนงออกมามากขึ้นเพราะรากไทรกินทุกอย่างที่มัน
เกาะอาศัย จึงอาศัยหลักการนี้มาท าฝายมีชีวิตจะสร้างฝายซึ่งก่อด้วยไม้
ไผ่ จากนั้นจึงปลูกไทรขึ้นเพ่ือล่อรากไทรให้เลื้อยไปขัดตามช่องไผ่ที่
เราท าโครงไว้  รากไทรจะเข้าไปกินไม้ไผ่ ทิ้งไว้สัก 3-4 ปี  รากไทรก็
จะงอกมาเต็มท าให้ฝายแข็งแรงแน่นหนามากขึ้น เป็นตัวช่วยยกระดับ
น้ าให้ฝายได้อย่างดีด้วย เพราะไทรกับรากจะไม่หยุดโต  แนวคิดนี้เอง
ท าให้รากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ าและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ระบบนิเวศด้วย 
 นับเป็นการมองชีวิตแบบเกดิมาพ่ึงกัน โดยมองไปที่ความสุข
ชุมชนเป็นตัวตั้ง  จึงเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  ท าให้คนในชุมชนรักและ
เข้าใจธรรมชาติระบบนิเวศน์จะคืนความสมดุลอีกครั้ง สนใจศึกษาดู
งาน ฝายมีชีวิต นี้ ติดต่อ  นายวิโรจน์  ยุโซะ โทร. 098-0756608 
ม.5 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
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 ผลส้มแขกแปรรปู  

             ที่บ้านทุ่งเภา ต้าบลเปยีน 
 ต้าบลเปยีน เป็นพื้นที่ราบสูงอยู่ในรัศมีของเทือกเขาสันกาลาคีรี มี
ป่าไม้มาก พื้นที่ท านามีน้อย คนในต าบลนี้ส่วนใหญ่ท าสวนยางพารา และ
สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เพื่อยังชีพและจ าหน่ายเล็กน้อย และมีผลไม้พื้นเมือง ที่
โดดเด่น คือ “ส้มแขก” 
 ส้มแขก ผลมีรสเปรี้ยว นิยมน ามาประกอบอาหาร มีช่ือท้องถิ่นอื่น
ว่า ชะมวงช้าง ส้มควาย อาแซกะลูโก ส้มพะงุน ส้มมะอ้น มะขามแขก โดยมี
ต้นก าเนิดในอินเดียและศรีลังกา นิยมปลูกมากในภาคใต้ 

 สืบเนื่องจาก ส้มแขกให้ผลผลิตมากเพื่อเป็นการถนอม

อาหาร และเพิ่มมลูคา่ของสมแขก  จึงเกิด กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลส้มแขกบ้านทุ่งเภาขึ้น เป็นกลุ่มร่วมแบบสังคมชนบท ที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน มีความรักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันดี  ร่วมบริหารด าเนินการเป็นไป
ด้วยดี  อีกทั้งเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกระดับอ าเภอด้วย  
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลส้มแขกบ้านทุ่งเภา มีสมาชิก 35 คน การบริหาร
จัดการในรูปกลุ่ม มีคณะกรรมการกลุ่ม มีระเบียบกลุ่ม มีทะเบียนกลุ่ม 
แบ่งปันผลก าไรที่ได้รับแก่สมาชิกกลุ่มทุกคน  
 ผลิตภัณฑ์จากผลส้มแขก ที่กลุ่มได้ด าเนินการแปรรูปมีหลากหลาย 
เช่น ส้มแขกแห้ง ส้มแขกกวน  ส้มแขกแช่อิ่ม น้ าพริกส้มแขก และน้ าส้มแขก 
เป็นต้น ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ หรือรับไปจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากส้มแขก สามารถติดต่อสอบถามและเข้าเรียนรู้ได้ที่ ม .5 บ้านทุ่งเภา ต.
เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  นางสายพิน แก้ววิชิต หมายเลขโทรศัพท์ 
087-9205857 
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 ไปดูเห็ดโคนน้อย  

           ทีบ่้านคอลอมุดอ ต.จะแหน 

 เห็ด เป็นอาหารมหัศจรรย์ ธรรมชาติของเห็ดนั้น ใช้เวลาเพาะเพียง
สั้นๆ แต่สามารถให้ผลผลิตจ านวนมาก เช่น ดอกเห็ดนางฟ้า  เห็ดฟาง         
เห็ดหูหนู เห็ดโคนน้อย หรือ เห็ดโคนเพาะ หรือบางคนเรียก "เห็ดถั่ว"  
เห็ดโคนน้อย เป็นเห็ดที่เรารู้จักกันมานานแล้ว และสามารถที่จะน าไปเพาะ
เพ่ือเป็นการค้าก็ได้  เห็ดโคนน้อยนี้จะมีชื่อเรียกหลากหลาย แต่ที่ตั้งชื่อว่า 
“เห็ดโคนน้อย” ก็เพื่อเป็นจุดขาย และปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันในวงการ
เพาะเห็ด เพราะเป็นเห็ดที่เพาะง่าย และให้ผลผลิตที่สูง มีรสชาติอร่อย และ
เริ่มเป็นที่นิยมในวงกว้างมากขึ้น เรื่อย ๆ  วัสดุเพาะที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การ
เพาะเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนสามารถท าได้ง่ายๆโดยวิธีการเพาะแบบกอง 
ไม่จ าเป็นต้องเพาะในโรงเพาะเห็ด  ส าหรับการดูแลรักษาโดยทั่ว ๆ ไป หลัง
การเพาะจะต้องดูแลเรื่องศัตรูพืช เช่น มด ไร ต่าง ๆ ไม่ให้มารบกวน อาจโรย
ปูนขาวรอบ ๆกอง และรดน้ าบนพ้ืนหรือวัสดุคลุมกองหากภายในกองแห้ง
เกินไป  การเก็บผลผลิตจะเริ่มเก็บช่วงบ่ายถึงเย็น วิธีเก็บให้ใช้มีดสอดไปที่
ฐานของดอกเห็ดพร้อมทั้งบิดไปมา ซ้ายขวา ดอกเห็ดโคนน้อยมีขนาดเล็กจะ
หลุดได้ง่าย จึงต้องระมัดระวัง เมื่อเก็บดอกเห็ดแล้วควรน าไปใส่ภาชนะที่
สะอาด  

 การเพาะเห็ด ของนายมะฮัมรี มะสาสา  เริ่มต้นจากการซื้อก้อน
เห็ดส าเร็จรูป ลองผิดลองถูก ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ  
จนลงมือผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้ และขยายโรงเรือน แห่งที่ 2  ขณะนี้ สามารถ
ถ่ายทอด ความรู้ประสบการณ์โดยการเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มผู้สนใจในที่
ต่างๆ การจัดตั้งกลุ่มได้ มีการ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรักความ
สามัคคี เอ้ืออาทรต่อกัน สมาชิกกลุ่มจะใช้เวลาในช่วงบ่ายของแต่ละวัน
หลังจากท าสวนยางพารา มาเพาะเห็ดร่วมกัน 
 ผู้ใดสนใจศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้เรื่องราวของเห็ดโคนน้อย แวะไป
ได้ที่ 27/6 ม.1 บ้านคอลอมุดอ  ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ นายมะฮัมรี มะสาสา โทร. 086-2970020 
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“สะบ้ายอ้ย” รายไดด้ี   

ชีวีปลอดภยั ไม้ผลผสมผสาน 

 ภาคใต้ มีพื นท่ีปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นมาก เนื่องจาก
ภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกผลไม้  ผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ของภาคใต้  ได้แก่ เงาะโรงเรียน ลองกอง ส้มจุก ส้มโชกุน มังคุด ทุเรียน เป็นต้น 
เกษตรกรส่วนใหญ่มักนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้า  ท าให้ประสบปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ า 

     คุณลุงสกล  พลกล้า อายุ 69 ปี อดีตพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัดสาขาสงขลา ได้ลาออกจากเป็นพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่สะบ้าย้อย
บ้านเกิด เมื่อปี 2530 ได้รับรู้ปัญหาของเกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ล้นตลาด ราคาตกต่ า จึงน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ลองผิด ลองถูก ครั้งแล้วครั้งเล่า จนค้นพบวิธีการปลูกผลไม้แบบผสมผสาน โดยไม่
พ่ึงพาสารเคมี ท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

      ปัจจุบัน สวนผลไม้แบบผสมผสาน ของลุงสกล พลกล้า 
เกษตรกรคนเก่ง ปลูกผลไม้แบบสลับฟันปลา โดยแถวแรกปลูกเงาะโรงเรียน แถวที่สอง
ปลูกลองกองแถวที่สามปลูกมังคุด สลับกันไปในเนื้อที่ประมาณ 10ไร่  ในการ
บ ารุงรักษาสวนผลไม้ ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช   ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลิต
ปุ๋ยหมักใช้เอง  น้ าหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ  สารไล่แมลงจากวัสดุในท้องถิน่ ในระบบการ
ให้น้ าแบบสปริงเกอร์ การท าสวนไม้ผล  ช่วยให้เพ่ิมผลผลิตดีขึ้น  นอกจากนี้บ้านลุง
สกล เป็นศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้  ท าให้ผลไม้มีคุณภาพและสามารถจ าหน่ายได้
ราคาดี  ไม่มีปัญหาด้านการตลาด สนใจเข้าศึกษาดูงานติดต่อนายสกล  พลกล้า โทร  081 
– 9698220  บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อทอง  ต าบลสะบ้าย้อย  อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา90210 
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“เกษตรผสมผสานแหง่บา้นโคก” 
 ประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่พื้นฐาน
ของประเทศยังเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่
ประกอบกับความสามารถพิเศษด้านเกษตรกรรมของคนไทย   

 “เกษตรผสมผสาน บ้านโคก” โดยเกษตรกรที่มีช่ือว่า นาย
เชษฐา  บัวสมบัว หรือลุงชม ถือเป็นบุคคลต้นแบบของเกษตรผสมผสาน 
แห่งบ้านโคก ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ท่านได้น าประสบการณ์
การท าเกษตรมาปรับใช้และจัดสรรพ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เหมาะเพ่ือเกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มทดลอง ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆตั้งแต่
ปี.2556 จนถึงปัจจุบัน กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งใน
หมู่บ้าน  
 ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ ลุงชม ได้จัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม ดังนี้  
แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย  มีบ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ  มีการเพาะเห็ด การท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ การปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน อาทิ
เช่น มะนาว สะตอ กล้วย มะละกอ มะพร้าว สับปะรด ถั่วฟักยาว ผักบุ้ง 
บวบ โหระพา ฟักทอง ตะไคร้ เป็นต้น 

 เวลา 3 ปี  ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่นาน แต่ก็ถือว่าประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง หากผู้ใดสนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่ ม.1 
บ้านโคก ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หรือติดต่อนายเชษฐา  บัวสมบัว      
089-598-6833 
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นโยบายการด าเนินงานอ าเภอคลองหอยโข่ง ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอ คลองหอยโข่ง  
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กลุ่มเครือ่งแกงปกัษใ์ต ้บ้านโคกมว่ง 

 กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง  โดยประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ของต าบลโคกม่วง ได้ประสานไปยัง กศน.เพื่อท า
เครื่องแกงเพ่ือจ าหน่ายในปี 2540 ทาง กศน.ได้หาวิทยากรมาสอนให้ และมี
ค่าวัสดุบางส่วน พร้อมให้สมาชิกรวบรวมเงินลงทุน โดยมีสมาชิกทั้งหมด  
12 คน  
 สภาพปัจจุบัน กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ผลิตเครื่องแกงต่างๆ 
หลายชนิด  เช่น  เครื่องแกงส้ม  เครื่องแกงเผ็ด  เครื่องแกงกะทิ  โดยมีรสชาติ
กลมกล่อม เป็นที่ขึ้นช่ือลือชาของผู้ที่ได้รับประทานไปแล้ว  ปัจจุบันกลุ่ม
เครื่องแกงปักษ์ใต้  ได้ขยายผลการจ าหน่ายไปยังต่างจังหวัด เกือบทุกจังหวัด
ทุกภาคของประเทศไทย และมีบางส่วนจ าหน่ายไปยังต่างประเทศด้วย  
 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการ นักเรียน มาศึกษาดูงานและเรียนรู้
เรื่องการท าเครื่องแกงและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  หากใครสนใจที่จะศึกษา
เรียนรู้  ติดต่อได้ที่ นางสายใจ  เรืองกูล  หมู่ที่ 8 บ้านโคกม่วง ต.โคกม่วง  อ.
คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 หมายเลขโทรศัพท์ 08-6968-7160 

 
สวนปา่ครวัเรอืนเกษตรอินทรยี ์ บ้านปลกัคลา้ 

 สวนป่าครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ บ้านปลักคล้า เป็นศูนย์
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง  นายรัฐพล  
ประพรม  ได้มองเห็นความส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์ ประกอบกับมีพืชที่
อยู่ในพื้นที่อยู่บางส่วน  ในการท านา ปลูกผัก การเลี้ยงปลาในนาข้าว  การ
บริหารจัดการน้ า การใช้ระบบน้ า ท าฝายทดน้ าไว้ใช้เอง 
 สภาพปัจจุบัน สามารถผลิตสินค้าด้านเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผัก ปลา พันธ์ุ
ไม้ต่าง ๆ หน่อไม้ไผ่หลายสายพันธ์ุ ปลาหมอที่เลี้ยงในนาข้าวมีน้ าใช้ตลอดทั้ง
ปี สวนป่าครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของต าบล
โคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
  หากสนใจที่จะศึกษาการท้าสวนป่าเกษตรอินทรีย์ ติดต่อได้ที่  
นายรัฐพล  ประพรม  บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา 90230 หมายเลขโทรศัพท์ 09-5082-9025 
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เกษตรผสมผสาน สืบสานการเรยีนรู ้ 

“บ้านย่านยาว” 

 ระบบเกษตรกรรมที่จะน้าไปสู่การเกษตรที่ย่ังยืน โดย
มีรูปแบบที่ด าเนินการในการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์หลายๆ ชนิดอยู่พื้นที่
เดียวกัน  มีการน าเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตหนึ่ง  เพื่อใช้ประโยชน์
อย่างครบวงจร  โดยทั่วไปการผลิตแบบนี้มักเป็นรูปแบบการเกษตร
ประเภทท าเพื่อพอกินพอใช้  ท าโดยสมาชิกในครัวเรือน  พอมีเหลือจึง
ขาย  ซ่ึงการเกษตรแบบนี้จัดว่าเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม   

 ตัวอย่างเกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงอาจารย์
มนัส  พรหมจรรย์ ข้าราชการบ้านาญ เมื่อพ้นจากงานใน
ราชการก็พลิกชีวิตมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หันมาศึกษาหาความรู้ด้าน
การเกษตรจากหนังสือภูมิปัญญา และจากการศึกษาเรียนรู้ทดลองท าเอง
บ้างจนประสบความส าเร็จ จากพื้นที่ประมาณ 1ไร่ บริเวณบ้านของ
ตัวเอง โดยใช้เนื้อที่ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ญี่ปุ่น ไก่เบตง ปลูกผัก
ไฮโดรโฟนิกส์ สวนหม่อน ปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์  ไม้ผลต่างๆ เช่น 
มังคุด ชมพู่ สะตอ รวมผักสวนครัวต่างๆ ที่มีครบครัน นอกจากนี้ในการ
ท าเกษตรผสมผสาน ก็ได้ศึกษาการท าเกษตรอินทรีย์ โดยการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ การท าปุ๋ยน้ าหมักไว้ใช้เอง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ท าน้ าหยด รวมถึงการขยายพันธ์ุพืช เช่นการปักช า การตอนกิ่ง แบบ
ง่ายๆ ได้ผลดี สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในต าบล โดยการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

 แหล่งเรียนรู้ เกษตรผสมผสาน  สืบสานการเรียนรู้
“บ้านย่านยาว”  หากสนใจจะเรียนรู้และศึกษาความรู้ด้านเกษตร
ผสมผสาน ติดต่อได้ที่ อาจารย์มนัส  พรหมจรรย์  บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ที่ 
1 บ้านย่านยาว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 หมายเลข
โทรศัพท์ 08-1898-4329 
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เปิดประตูโรงเรอืน  

          เยือนฟารม์เหด็โกลัม่ บ้านต้นยงู 

 เห็ด�เป็นอาหารที่มีประโยชน์ราคาไม่แพงมากนัก เกษตรกรที่มีอาชีพ
เพาะเห็ดขายเป็นอาชีพหลัก สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดได้อย่าง
น่าสนใจ จะเห็นได้ว่าอาชีพเพาะเห็ด เป็นอาชีพที่น่าสนใจส าหรับบุคคลที่
ต้องการท าอาชีพเสริม เนื่องด้วยต้นทุนต่ า ที่ใช้น้ าน้อย เพาะง่ายและรายได้ดี 

 ฟาร์มเห็ดโกลั่ม บ้านต้นยูง ของนายสมหมาย  พันธ์ุภัย เจ้าของ
ฟาร์มเห็ด เริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากผู้รู้ที่มาจากส านักหว้า 
ต าบลเขามีเกียรติ  อ าเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่มจากการ
สร้างโรงเรือนเพียง 1 โรงเรือน เพื่อทดลองเพาะเห็ดคือเห็ดนางฟ้า  เมื่อได้
ผลผลิตก็เริ่มจ าหน่ายให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง และในปีนั้นได้ส่งดอกเห็ด
เข้ าประกวดในงานมีประกวดท าก้อนเห็ด  และประกวดดอกเห็ดที่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการ
ประกวดดอกเห็ด และท าให้มีแรงบันดาลใจ ได้ขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และศึกษาวิธีการเพาะเห็ดใหม่ๆ เช่นเห็ดนางรม เห็ดหูหนู และเห็ด
หลินจือ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ จนมีความช านาญในการเพาะเห็ด 
ปัจจุบันได้ผลิตจ าหน่ายตลาดทุ่งลุงและตลาดคลองแงะ 
 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน มาศึกษาดูงานและเรียนรู้
เรื่องการเพาะเห็ดและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้หากใครสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้  
ติดต่อได้ที่ นายสมหมาย  พันธ์ุภัย  บ้านเลขที่ 126/9 หมู่ที่ 9บ้านต้นยูงต.ทุ่ง
ลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 หมายเลขโทรศัพท์ 08-9595-1763 
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สวนไผช่วนคดิ แปรรปูผลผลติ ที่บ้านทุง่เจรญิ 

 ไผต่งลืมแล้ง สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาจากงานประจ าอีกทาง
หนึ่งด้วย ในช่วงเริ่มต้นไผ่ตงลืมแล้งที่ปลูกค่อนข้างจะมีปัญหาบ้างเนื่องจากยังไม่มี
ความช านาญในการปลูก จนต่อมาสามารถขยายพันธ์ุไผ่ตงลืมแล้งและสร้างรายได้
เข้ามาใช้จ่ายในครอบครับอีกทางหนึ่งด้วย 

 บ้านธัมมรุจิมาตา เป็นแหล่งปลูกไผ่ตงลืมแล้งสามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
การศึกษาหาความรู้จากหนังสือต ารา จากอินเตอร์เน็ต และเริ่มมาท าสวนไม้ไผ่เมื่อ 
ปี พ.ศ.2554 จนได้รับผลผลิตและได้จ าหน่ายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จนผลิต
ที่ได้มีมาก จึงได้คิดค้นวิธีการแปรรูปผลผลิตโดยการน ามาท าหน่อไม้ดอง  เริ่มแรก
ทดลองท า 10 ขวด ปรากฏว่าลูกค้าให้การตอบรับดี  จึงเพิ่มจ านวน และพัฒนา
วิธีการท ามาเรื่อย จนได้ผลผลิตที่สวยงาม สามารถจ าหน่ายได้ดี สร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า  นอกจากการจ าหน่ายหน่อไม้สด และหน่อไม้ดองแล้ว ปัจจุบัน
ได้เรียนรู้ วิธีการขยายพันธ์ุหน่อไม้ โดยการตอนกิ่งจ าหน่ายต้นพันธ์ุให้กับผู้
ต้องการ สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วย 

 หากผู้ใดสนใจที่จะศึกษาการปลูก ไผ่ตงลืมแล้ง และเรียนรู้การแปรรูป
ผลผลิตเป็นหน่อไม้ดอง และการขยายพันธ์ุ ติดต่อได้ที่  นางชมพิชาณ์  สุขบูรณ์  
บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเจริญ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1094-3400 
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 เปิดประตสููโ่รงเรอืน 

ฟารม์เหด็ครบวงจร “ฟาร์มเหด็ทา่หรัง่” 

 จากเด็ก ป.4 และมีโอกาสได้เข้าเรียน ม.ต้น กับ กศน. จนเป็นเจ้าของ 
“ฟาร์มเห็ดท่าหรั่ง”  ที่ประสบความส าเร็จ ในการหารายได้ให้กับ
ครอบครัวโดยการเพาะเห็ดโรงเรือนในถุงพลาสติก  จนได้รับรางวัล “คนดี ศรี
สงขลา” สาขาเกษตรกรดีเด่น ปี 2555 
 นายสมสิน  จุลจินดา  เจ้าของฟาร์มเห็ด เริ่มสนใจการประกอบ
อาชีพท าฟาร์มเห็ดเมื่อปี 2535 โดยการเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน  และเข้าร่วมการ
อบรมเรื่องการเพาะเหด็จากหน่วยงานราชการ  ลองผิดลองถูก  จนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเพาะเห็ดเป็นอย่างดี  ปี 2536 จึงเริ่มท าอย่างจริงจัง  แม้ประสบ
ปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ก็แก้ปัญหาต่างๆ และผ่านไปได้ตลอด จนสามารถ
ขยายฟาร์มเล็กๆ  ให้ใหญ่และสร้างรายได้ เลี้ยงดูครอบครัวจนถึงปัจจุบันนี้และ
มีโรงเรือน อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น จนมีหน่วยงานราชการ กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาศึกษาเรียนรู้จากฟาร์มเห็ดท่าหรั่ง กันอยู่
บ่อยๆ จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด 
 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก นิยมใช้เห็ดนางรม เห็ดหูหนู เห็ด
หลินจือ เห็ดขอนขาว เห็ดบด (เห็ดลม) เห็ดยานางิ ซ่ึงเห็ดเหล่านี้สามารถเพาะ
ได้กับวัสดุเพาะได้หลายชนิด  โดยเฉพาะขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟาง ซังข้าวโพดป่น 
ชานอ้อย เป็นต้น อาชีพการเพาะเห็ดสามารถท ารายได้ดี แต่ขึ้นอยู่กับตลาด หาก
ไม่มีการวางแผนมักเกิดปัญหาในเรื่องการขายผลผลิต ซ่ึงทางออกในการ
แก้ปัญหาผลผลิต คือการแปรรูป หากมีผลผลิตมากเกินความต้องการตลาด 
ปัจจุบันผลผลิตที่จ าหน่ายได้ง่าย และตอบรับความต้องการของตลาดได้ดี คือ 
น้ าเห็ดหลินจือ และน้ าเห็ดสามอย่าง ที่สร้างรายได้ให้ดีขึ้น หากสนใจเรื่องการ
เพ าะ เห็ ด  และการแปรรู ป เห็ ดสาม ารถมา เ รี ยนรู้  แ ละติ ดต่ อ ได้ ที่                       
นายสมสิน  จุลจินดา  บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 7  ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา 90230 หมายเลขโทรศัพท์ 074-251898 , 08-1098-3084  
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แหล่งเรียนรู้ การเลี ยงปลานลิในกระชงั 

ริมคลองอูต่ะเภา 

 การเลี ยงปลานิลในกระชัง เป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง โดย
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าทั่วไป ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีดินท ากินสามารถมีอาชีพเลี้ยง
ปลาได้  และมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ปลาโตเร็ว ลดระยะเวลาในการเลี้ยง สะดวกใน
การดูแลจัดการเคลื่อนย้าย ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้ดีจากการเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง 
 เมื่อ ปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งลาน ที่มีพื้นที่อยู่ริมคลอง         
อูต่ะเภาได้หันมารวมตัวกันเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยนายเหิม  รัตนพันธ์ ประธาน
กลุ่มได้วางแผนและรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงปลานิลในกระชังกันมากขึ้น เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ติดริมคลองอู่ตะเภา น้ าอุดมสมบูรณ์ ปลอดสารพิษจากโรงงาน และ
สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า ราคาน้ ายางลดลงเรื่อง จึงรวมกลุ่มกันโดยได้รับความรู้จาก
ประมงอ าเภอหาดใหญ่ ภูมิปัญญา ผู้รู้ที่มีอยู่ในชุมชน และจากการลองผิดลองถูกใช้
เวลา 1 ปีเต็ม กว่าจะประสบความส าเร็จ จากเมื่อก่อนท าเป็นอาชีพเสริม จนปัจจุบัน
การเลี้ยงปลานิลในกระชังกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่อยู่ริมคลองอู่ตะเภา
แล้ว และก าลังจะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงได้รวบรวมสมาชิกจ านวน 10 คน 
เพื่อรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

 การเลี ยงปลานิลในกระชัง จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ส าหรับเกษตรกร ที่อยู่ริมแหล่งน้ า สนใจติดต่อไดท้ี่  
นายเหิม  รัตนพันธ์ ประธานกลุ่ม   หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
90230 โทร. 08-1898-4329 

 

64 



 รวมกลุม่เลี ยงววั ชัวร์เรื่องรายได ้

บ้านโคกขี เหลก็ 

 การรวมกลุ่มกันเลี ยงวัว จะช่วยให้ลดต้นทุนในการเลี้ยง ทั้งด้าน 
อาหาร โรงเรือน การควบคุมโรค การดูแลรักษาโรค ตลอดจนสามารถต่อรอง
เกี่ยวกับราคาซ้ือ – ขายด้วย สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มได้ 

 กลุ่มเลี ยงวัวบ้านโคกขี เหล็ก เริ่มจาก ผู้เลี้ยงวัวจ าหน่าย รวมตัวกัน
ปรึกษาปศุสัตว์อ าเภอคลองหอยโข่ง เกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยง พันธ์ุหญ้า            
การควบคุมโรค ตลอดจนด้านการตลาด จัดตั้งกลุ่มขึ้นมีสมาชิกจ านวน 15 คน 
บริหารจัดการกลุ่ม โดย ว่าที่  ร.ต.ภิรมย์  ประทุมทอง ซ่ึงเป็นประธานกลุ่ม 
นอกเหนือจากการจ าหน่ายวัว ซ่ึงสร้างรายได้หลักแล้วยังมี มูลวัว จ าหน่ายกระสอบ
ละ 50 บาท สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงวัวได้ดี อนาคตมีการวาง
แผนการแปรรูป   มูลวัวให้ได้ราคาที่ดีขึ้น และมีแผนส่งวัวออกจ าหน่ายไปยัง
ประเทศมาเลเซีย  

 กลุ่มเลี ยงวัว จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในต าบลทุ่งลาน 
ที่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ได้โดยติดต่อ ว่าที่ ร.ต.ภิรมย์ ประทุมทอง  
บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 08-0036-5894 
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แหลง่เรยีนรู ้ต้าบลคลองหอยโขง่เศรษฐกจิพอเพยีงครบวงจรที่  

‘’โครงการฟารม์ตัวอยา่ง ต้าบลคลองหอยโข่ง’ 

แนวพระราชด้าริ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 “ท่ีฉันท้าฟาร์มตัวอย่างนี เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ น

จะได้ไม่มีปัญหาเร่ืองอาหารการกินและท้าฟาร์มตัวอย่าง อย่างท่ี 2 คือ

ต้องการให้ทุกๆ คนท่ีข้าพเจ้าพบปะได้มีอาชีพ มีทางท้ามาหากินคือรับ

เขาเข้ามา แล้วจ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้าง ในฟาร์มเวลาเดียวกันเขาก็เห็น

วิธีเลี ยงเป็ด เลี ยงแกะ เลี ยงอะไรทั งหลายอย่าง ได้เงินและได้ค่าจ้างทุกวัน

ข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆ เพื่อให้เขาเหล่านี ได้มีงานท้า” 

 โ ค ร ง ก า ร ฟ า ร์ ม ตั ว อ ย่ า ง ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ บ้านเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 798 ไร่ 2 งาน 778 ตารางวา ปัจจุบัน
ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 70 ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์คือ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ในการท าการเกษตรให้แก่ราษฎรที่เข้ามาท างาน ประมาณ 173 คน และประชาชน
ที่สนใจ ได้น าไปประกอบอาชีพของตนเองผู้ที่สนใจจะต้องการสร้างอาชีพให้กับตนเอง 
ทางโครงการมี่ตัวอย่างให้ศึกษาในด้านต่างๆตามความสนใจ หลายด้านประกอบด้วย 
 1) ด้านปศุสัตว์ มีการด าเนินการก่อสร้างคอกสัตว์และโรงเรือน ได้แก่ เป็ด ไก่ 
ชนิดต่างๆ แพะ และนกกระจอกเทศ พร้อมทั้งแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาหารและเวชภัณฑ์ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์  
 2) ด้านประมง มีการด าเนินการเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อ ได้แก่ ปลานิล ปลา
กดเหลือง ปลาดุกอุย รวมทั้งกบและกุ้งก้ามกราม นอกจากนี้ ยังด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา และยังมีอาหารสัตว์น้ า เวชภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ด้านประมง 
 3) ด้านพืช จะด าเนินการปลูกข้าว เพาะเห็ด ปลูกผัก รวมทั้งปรับปรุงดิน  
 4) ด้านป่าไม้ มีการด าเนินการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมและความสวยงามของภูมิทัศน ์

 ผู้สนใจติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้าบลคลอง
หอยโข่ง บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หรือติดต่อ 
นายทวีศักดิ์ ง่วนขั้น   โทร. 081-8833898-074-473357 
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ศูนย์รวมเศรษฐกจิพอเพยีง ครบวงจรที ่ 
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง กองพลพฒันาที่ 4 

 กองพลพัฒนาที่ 4  ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 เมื่อปีพ.ศ.2552 มีพื้นที่ทั้งส้ิน 40 ไร่ โดยแบ่ง
พื้นที่ พ้ืนที่ปศุสัตว์  ประมง  พืชประสมประสาน  แปลงสาธิต  พื้นที่ตั้ง บก.
ศูนย์และสถานี ประกอบด้วย 

 1.พื นที่ปศุสัตว์ จ้านวน 10 ไร่ 

 2.พื นที่ประมง  จ้านวน 5 ไร่ 

 3.พื นที่แปลงสาธิตปลูกพืชผสมผสาน  จ้านวน  15 ไร่  

 4.พื นที่ตั ง บก.ศูนย์และสถานี จ้านวน 8 ไร่ 5.พื นที่

แปลงนาสาธิต จ้านวน 2 ไร่  

 การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 8 สถานี เพื่อที่จะสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละฐาน แต่ละฐานเรียนรู้มีความน่าสนใจ และสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงได้ เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว 
ประกอบด้วย สถานีน้ าหมักชีวภาพ, สถานีปูนปั้นจากเศษกระดาษผสม
ซีเมนต์, สถานีการเลี้ยงหมูบนบ่อปลา, สถานีการเลี้ยงไก่และเป็ดพื้นเมือง, 
สถานีการเลี้ยงหมูหลุม, สถานีน้ ายาเอนกประสงค์, สถานีเลี้ยงปลาในกระชัง 
และ สถานีท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

 สนใจขอศึกษาดูงานติดต่อ พันตรีเสรี โพธิ์เงินโทร.089-5971301 
หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ  ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
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วิสัยทัศน์อ าเภอนาหม่อม ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอนาหม่อม 
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สังคมแห่งการเรยีนรู ้สู่ประตูเศรษฐกิจชุมชน 

“แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นครซูึ่งกนัและกนั” 

 จำกสังคมแห่งกำรเรียนรู้ สู่ประตูเศรษฐกิจชุมชน  ที่ได้รับผล
แห่งความส าเร็จ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นครู ซึ่งกันและกัน” บ้านคลองหรัง 
หมู่ที่ 1  ต าบลคลองหรัง  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบของอ าเภอนาหม่อม  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนหรือ
นอกชุมชน  มีกิจกรรมการเรียนรู้  ที่หลากหลาย  อาทิ สถาบันการเงินชุมชน
ต าบลคลองหรัง  ปั๊มน้ ามันชุมชน  ร้านค้าชุมชน  โรงน้ าดื่มสะอาดชุมชน   มี 
กศน.ต าบลคลองหรัง  ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านคลองหรังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ช่วยสนับสนุนส่งเสริม 

 ทั งนี ควำมส ำเร็จของชุมชน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนในชุมชน  
ผู้น าชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุน  ของทุกภาคส่วน  ในการร่วมคิด  ร่วมท า  
ร่วมกันตรวจสอบ  ร่วมกันแก้ปัญหา  และร่วมกันรับผลประโยชน์  กิจกรรมที่
เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เดินทีละก้าว กินข้าว
ทีละค า ท าทีละอย่าง” สร้างความเชื่อมโยงความต่อเนื่อง  ความร่วมมือของทุก
ฝ่ายทุกภาคส่วน  โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ  จากผล
ก าไร จากกิจกรรมที่คืนสู่สังคม  ให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์  

 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ มี คุณนรินทร์  ยอดประสิทธ์  ซึ่ง
ลาออกจากพนักงานบริษัท  มีจิตอาสา เข้ามาเป็นแกนน าในการขับเคลื่อน  โดย
การน าประสบการณ์ที่เคยท างานบริษัทมาบริหารจัดการ  และนิสัยส่วนตัว ที่เป็น
คนมุ่งมั่นตั้งใจ  เสียสละ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  หาข้อมูลน ามา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้  วางแผน การประสานงาน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนในชุมชน  
แกนน า  ผู้น าชุมชน  ก็มีความร่วมมือช่วยในการขับเคลื่อน   โดยเฉพาะสถำบัน
กำรเงินชุมชนต ำบลคลองหรัง  ซึ่งเป็นแหล่งเงินออม  แหล่งทุน  ได้น าเอา
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเครือข่ายให้กับ
สถาบันการเงินชุมชนจากทั่วประเทศ 
 หากท่านใดมีความสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คุณนรินทร์  ยอดประสิทธิ์  
สถาบันการเงินชุมชนต าบลคลองหรัง  โทรศัพท์  097-3457663  หรือ  กศน. 
ต าบลคลองหรัง ครูสุทิพย์  แก้วสุวรรณ  โทรศัพท์มือถือ 089-5958768  แหล่ง
เรี ยนรู้   เศรษฐกิจชุมชนบ้ านคลองหรั ง   นายนรินทร์   ยอดประสิทธิ์  
โทรศัพท์มือถือ  089-5958768  ที่ตั้ง บ้านคลองหรัง  หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหรัง  
อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
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ความพอเพยีง สร้างคน สร้างอาชพี  

     เพื่อเกษตรทีย่ัง่ยนื 

 สืบเนื่องจำก กศน.อ ำเภอนำหม่อม ได้ส่งเสริมเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง และทางกลุ่มได้มีการขยายผลไปสู่ชุมชน ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และน าไปสู่การประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
วงกว้าง 

 หากจะพูดถึง “ ความพอเพียง ”  ในด้านของการท าเกษตรในพ้ืนที่
ของต าบลพิจิตร  จะเห็นว่าในต าบลพิจิตร มีหลายอย่างที่สะท้อนถึงความพอเพียงของ
คนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและชุมชนได้เป็นอย่างดี  ทั้งยังเป็น
สถานที่ๆ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วย 

 ปุ๋ยหมักชีวภาพ  เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในทางการเกษตร  เพราะปุ๋ย
หมักชีวภาพยังมีคุณค่าในการปรับปรุงดิน  และช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้ดีอยู่เสมอ  ซึ่งการผลิตปุ๋ยชีวภาพจะเป็นการน าเอาวัสดุเหลือใช้  เช่น เปลือกผลไม้  
เศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือนมาเป็นวัสดุหลักในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  ซึ่ง
เกษตรกรจะเน้น ทั้งประโยชน์และคุณค่าของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  เพ่ือให้เหมาะกับ
สภาพของผืนดินที่อุดมสมบูรณ์  และประสิทธิภาพในการปลูกพืชมากที่สุด 
 เดิมเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร กันมาก และด้วยราคาที่
สูงขึ้นไม่พอต่อค่าใช่จ่ายในการท าพืชไร่  เกษตรกรจึงได้มีการคิดค้นการท าปุ๋ยขึ้นมา
ใช้เอง   ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและยังช่วยให้ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมี  รวมทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งน้ าเกดิสารปนเปื้อนและยัง
สร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย 

 สภาพในปัจจุบัน  คนนาหม่อมมีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพมีการผลิต
และปรับใช้กันเกือบทุกครัวเรือน  เพรำะช่วยลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ให้
ครอบครัวตอนนี  ซึ่งการท าปุ๋ยหมักชีวภาพได้เผยแพร่ไปทั่วทุกจุดในต าบลพิจิตร 
เพื่อสร้างรากฐานความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับทุกคนในต าบลพิจิตรให้ได้มากที่สุด 
 ส าหรับท่านที่สนใจและต้องการเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท าเกษตรแบบ
พอเพียง  ( การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ)  ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเพ่ิมผลผลิตให้กับ
ครอบครัวและชุมชน  สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ นำงแก่นแก้ว  พูลชำติ  
บ้านเลขที่  145  หมู่ที่  1  ต.พิจิตร  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา  โทร 084-9654176               
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 หากพูดถึงสังคมปัจจุบัน  ขนมโบราณมักจะหาซ้ือหาทานได้ยาก
มาก  แต่ที่นี่   “อ้าเภอนาหม่อม”  ศูนย์รวมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
และอาหารการกินที่หลากหลาย  ยังคงอนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนมไทยโบราณอีก
อย่างหนึ่ง  นั่นก็คือ  ขนมเปี๊ยะสูตรโบราณกลุ่มแม่บ้านบ้านควนจง 

 ขนมเปี๊ยะโบราณ  คือ  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านบ้าน
ควนจง  โดยได้มีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน  คิดค้นรูปแบบ  สูตร
ส าเร็จของขนมตามความต้องการของตลาด  ซ่ึงจะต้องผ่านกรรมวิธีใน
การท าที่ละเอียดอ่อน  ใสใ่จในทุกขั้นตอน  เพื่อให้ได้รสชาติที่หอมหวาน  
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มแม่บ้านบ้านควนจง  โดยสามารถ
รับประทานได้หลากหลายโอกาส  ไม่ว่าจะเป็นการทานเป็นอาหารว่าง  
หรือจะหาซ้ือเปน็ของฝาก  ก็สามารถท าได้  โดยสูตรเฉพาะของทางกลุ่มที่
ไม่ได้ใช้วัตถุกันเสีย  แต่สามารถเก็บขนมไว้ได้นาน 
 นอกจากนี้  ได้รับการการันตีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ได้
มาตรฐาน  ซ่ึงผ่านการรับรองจาก สถาบันฮาลาล  อย.90-2-03556-2-2001  
รวมถึงได้รับการยกย่องเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและเป็นสินค้า   โอท็อป 
ของอ าเภอนาหม่อม 

 ขนมเปี๊ยะสูตรโบราณกลุ่มแม่บ้านควนจง  มีวาง
จ าหน่ายทั่วทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง  สามารถหาซ้ือได้ตาม
ร้านค้าชุมชนทั่วไป  จัดสาธิตและจ าหน่าย  โดยกลุ่มขนมเปี๊ยะบ้านควน
จง  32/2  หมู่ที่ 4 ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา  90310 
หรือโทร  081-3464373  นางแต้ว ไกรวัลย์ 
 

ขนมเปีย๊ะสตูรโบราณ   

   รสชาตหิอมหวาน บ้านควนจง 
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วิสาหกจิชมุชน  

            คนสรา้งอาชพี บ้านลานไทร 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลานไทร เกิดจากแม่บ้าน
รวมตัวกันในปี พ.ศ. 2528  อย่างไม่เป็นทางการ จ านวน 10 คน  ได้
เรียนรู้การผลิตเต้าเจี้ยว ลองผิดลองถูก มาตลอด จนกระทั่ง เมื่อ 2 
เมษายน พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการใช้ช่ือว่า กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอนาหม่อม  
การด าเนินการล้มลุกคลุกคลานและก้าวเดินมาตลอด  โดยที่สมาชิกไม่
เคยท้อถอย จนกระทั่งในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2549 ได้จดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก 13 คน โดยใช้ช่ือว่า วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทรได้รับงบประมาณและการ
สนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)อ าเภอนาหม่อม ให้ศึกษาดูงานจากแหล่งผลิตเต้าเจี้ยวอื่นๆและ
น ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

  พ.ศ. 2554 ผู้น าหมู่บ้าน  สมาชิก เกษตรอ าเภอนาหม่อม และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ได้มาประชุมร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มและในปี 2556 ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อ าเภอนาหม่อม 
ให้ตั้งกลุ่มอาชีพแตกย่อยจากกลุ่มเดิม เป็นกลุ่มเครื่องแกง และกลุ่ม
อาหารขนมออกจ าหน่ายสร้างรายได้แก่สมาชิกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง จากสถาบันฮาลาลแล้ว 
 ส าหรับท่านที่สนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มผลผลิตให้กับครอบครัว 
ชุมชนสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอยีดได้ที ่นำยสุกิจ แก้วชื่น 
หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร ต าบล ทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
โทร. 074-385107 โทร.มือถือ 082-4369887 
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“เกษตรที่ไมพ่ึ่งพา  ฝน ฟ้า ธรรมชาติ” 

 "หาก ไม่ เ ริ่ มต้น  จ ะ ไม่

ประสบความส้าเร็จ" คติประจ าใจ 
และพื้นฐานความชอบส่วนตัวด้านการเกษตร 
ของนายสมศักดิ์  หมั ดสะแหล๊ ะ  เมื่ อปี 
พ.ศ.2534 จึงได้เริ่มต้น   ท าการเกษตร บน
เนื้อที่ 8 ไร่ ณ หมู่ 3 บ้านม่วง ต าบลส านัก
แต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
 
 
 
  
 
 
 เริ่มต้นด้วยการปลูกพืชเชิง เดี่ยว 
ทุเรียน 75 ต้น ลองกอง 120 ต้น แต่หลังจาก
ได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง หาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ตระหนัก
ได้ว่า ควรจะท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 "ความรู้ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ" ครั้งหนึ่ง
เคยได้รับความรู้  ปัจจุบันนายสมศักดิ์ หมัด
สาแหล๊ะ เป็น  ผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง วิธีการ
ดู แ ล ไม้ ผ ล  ใ ห้ อ อกนอกฤดู ก า ล  ก า ร
ขยายพันธุ์มะนาวโดยการตอนกิ่ง การท าปุ๋ย
หมัก น้ าหมัก จากเศษผลไม้ที่ เหลือจาก
การเกษตร อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐและ
กลุ่มเกษตรกร เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเดา กศน.
ต าบล  ส านักแต้ว กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น  
  

ท าให้ ได้ รับราง วัลต่างๆ  มากมาย เช่น 
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท าสวน ประจ าปี 
2555 จากจังหวัดสงขลา บุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์    ต่อสั งคมและท้องถิ่ น 
ประจ าปี 2555 จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา เป็นต้น  
 ณ วันนี้ เนื้อที่ 8 ไร่เท่าเดิม เพ่ิมเติม
คือ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว 
รวมกัน 75 ต้น ลองกอง 120 ต้น มังคุด 50 
ต้น กล้วย 50 ต้น มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ 20 
ต้น สละพันธุ์  อินโด 80 ต้น เงาะ 10 ต้น ผัก
เหลียง 100 ต้น ผักกูด 500 ต้น มะนาว 100 
ต้น บ่อปลาขนาด 8x50 ม. เลี้ยงปลาดุก 2,000 
ตัว ขนาด 30x25 ม. เลี้ยงปลาแรด ปลาสวาย 
1,200 ตัว และบ่อขนาด 3x5 ม. ส าหรับ
อนุบาลลูกปลา 
 
 
  
 
 
 
 
 ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ ซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรหรือ ต้องการความรู้
ด้านการเกษตร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสมศักดิ์ 
หมัดสะแหล๊ะ  หมู่ 3  บ้านม่วง ต าบลส านัก
แต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร. 089-
6573475 หรือประสานงานคุณครูปิยะรัตน์ 
จันทร์เพชร ครู กศน.ต าบล  ส านักแต้ว โทร. 
087-9844055 
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ขยันและอดทน คนเขามีเกียรต ิ

 “งานทุกอย่างจะส าเร็จ

ได้ ต้องอาศัยความขยันและ

อดทนเท่านั้น” คติประจ าใจ และ
พื้นฐานความชอบส่วนตัวทางด้าน
เกษตรของ  นางสมจิตร  ขุนมี หมู่ 3 
บ้านส านักหว้า ต าบล เขามีเกียรติ 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี พ.ศ.2553 เริ่มมีความคิดที่
จะท าการเกษตร บนเนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยเริ่ม
ปลูกบริเวณโดยรอบของที่อยู่อาศัย  
ซ่ึงได้แก่ ถั่วฝักยาว 20 ต้น แตงกวา 
20 ต้น บวบ 20-30 ต้น และเลี้ยงหมู 
โดยมีแม่หมู 5 ตัว ในตอนนั้นได้รับ
ความรู้ จากปศุ สัตว์อ า เภอ โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
หมูที่ถูกสุขลักษณะ  
 
 

  ปัจจุบันปลูกยางพาราในเนื้อ
ที่ 3 ไร่ ใต้ต้นยางปลูกพริกไทย 200 
ต้น  เลี้ยงไก่ 30 ตัว เป็ด 40 ตัว ปลา
ดุกในบ่อดิน 2,000 ตัว และมีแม่พันธ์ุ
หมู 15 ตัว พ่อพันธ์ุหมู 1 ตัว ซ่ึงเลี้ยง
แบบฟาร์มปิด 
 นำงสมจิตร  ขุนมี เป็น
ผู้ให้ความรู้ในเรื่องการผสมพันธ์ุหมู 
การฉีดวัคซีน การปลูกผักสวนครัว 
และการเลี้ยงปลา และยินดีถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้สนใจด้วย 
 
 
 
  
  
 
 ผู้ที่สนใจ กำรเล้ียงสัตว์
และกำรท ำเกษตรผสมผสำน  

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นาง
สมจิตร ขุนมี 170 หมู่ 3 บ้านส านัก
หว้า  ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา โทร. 087-2861157 
หรือติดต่อ คุณครูสุรีย์ พัตจาลจุล ครู 
กศน.ต าบล  เขามีเกียรติ โทร.086-
3454814 
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“ เศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวัทรงชี แนะให้ชาวไทยไดป้ฏบิตั ิเพื่อใหส้ามารถ

ด้ารงชีวติไดโ้ดยไมเ่ดอืดรอ้น มีความเปน็อยูอ่ยา่งประมาณ

ตน สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละน้ามาพฒันาชมุชนก็จะเปน็

ชุมชนที่เขม้แขง็ของประเทศชาตติอ่ไป” 
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 เป็นค าที่ นายอรัญ ก าเหนิดผล ได้ยึดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของครอบครัวหรือชุมชนอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ เมื่อ
เทียบกับเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่นายอรัญคิดว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนมีความส าคัญมาก  เพราะเมื่อคนในชุมชน       

”รู้จักพึ่งพาตนเองและด้าเนินชีวิต

อยู่บนทางสายกลาง"  
ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงชี้แนะพ้ืนฐาน นายอรัญ มี
ความช านาญในด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยคอก  และน้ ายา
เอนกประสงค์ ปี พ.ศ.2553 เริ่มจากการเป็นอาสาสมัครของกรม
พัฒนาที่ดิน  อบรมเกี่ยวกับการท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอกและน้ ายา
เอนกประสงค์ จนมีความความรู้ความช านาญในเรื่องดังกล่าว  
หลังจากนั้นได้จึงน าความรู้เผยแพร่ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้
ท าปุ๋ยใช้เอง โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยจากท้องตลาด ซึ่งมีราคาแพง  
 ปัจจุบันนายอรัญ ได้ใช้ประโยชน์จากที่จ านวน 4 ไร่  
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสาธิต การจัดการขยะแบบบูรณาการ  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  หมู่ที่ 6 บ้านไร่ตก   ต าบล
ส านักขาม  อ าเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  และนอกจากนี้นายอรัญ  
ยังได้ท าการเกษตรผสมผสานในเนื้อที่ดังกล่าวด้วย   

  "หากพวกเราทุกคนน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในด้ารงชีวิต 

พวกเราก็จะมีความสุข  ไม่เดือดร้อนแน่นอน"  เป็น
ค าพูดทิ้งท้ายของนายอรัญ ก าเหนิดผล  
 สนใจในเรื่องการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก  และการท า
ยา เอนกประสงค์ ติดต่ อได้  ณ ศูนย์ การ เรี ยนรู้ และสาธิ ต              
นายอรัญ ก าเหนิดผล หมู่ที่ 6 บ้านไร่ตก  ต าบลส านักขาม  อ าเภอ
สะเดา  จังหวัดสงขลา โทร.062-2147369  หรือประสานงาน         
นางสาวสมพร ชุ่มชื่น ครู  กศน.ต าบลส านักขาม โทร.087-
9976534           



 

 

นางปราณ ี หมัน่ด ี  

เกษตรกรสูช้วีติ  ยดึหลกัอยูอ่ยา่ง

พอเพยีงตามรอยพอ่ 

“อาชพีเกษตรเปน็อาชพีทีต่อ้งอดทนขยนั 

อาจจะเหนือ่ยบา้ง         

 แตด่กีวา่ตอ้งไปรบัจา้งทีไ่หน”    

  

 นางปราณี  หม่ันดี กว่า 40 ปี
ที่ได้ยึดอาชีพเกษตรกรซึ่งได้สืบทอดจากบิดา 
และขยันท ามาหากินในที่ดิน จนมีพออยู่พอ
กินเลี้ยงครอบครัวได้ 
 หลังจากได้แต่งงานมีครอบครัว
ได้รับมอบที่ดินว่างเปล่า และรับจ้างท าสวน
ยาง หลังจากเสร็จงานในแต่ละวันก็เข้าไป
บุกเบิกที่ดินเพื่อปลูกยางพารา ฐานะพอมี พอ
อยู่ พอกิน อดบ้างกินบ้างแต่พยายามดิ้นรน
เพ่ือครอบครัว เมื่อยางพาราของตนเอง
สามารถกรีดได้ท าให้มีรายได้ที่ดีขึ้น จึงคิดว่า
หากเราปลูกพืชที่หลากหลายเราก็ไม่ต้องซื้อ
มากิน โดยเริ่มต้นจากการปลูก ไม้ผล ได้แก่ 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ในเนื้อที่ระหว่างสวนยาง 
และเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย 
ปัจจุบัน มีเนื้อที่ในการเกษตรแบ่งเป็น 

• ท าสวนยางประมาณ 29 ไร่  
• ไม้ผล 4 ไร่ ได้แก่ ทุเรียน 23 ต้น มังคุด 15 
ต้นลองกอง  24 ต้น เงาะ 24 ต้น มะนาว 16 
ต้น สะตอ 5 ต้น กล้วย 8 กอ มะม่วง 10 ต้น 
สละ 5 ต้น 

• ในพ้ืนที่ ว่ างๆ สามารถปลูกผักปลอด
สารพิษไว้กินเองและเหลือไว้ขายให้เพ่ือน
บ้านได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องพ่ึงพิงผักที่แถม
สารเคมี 

 
 
 
 
 
นางปราณี  หมั่นดี  เกษตรกรผู้มีวุฒิการศึกษา 
ม.๓ ความรู้ที่ไม่มาก แต่พยายามขวนขวายหา
ความรู้โดยวิธี พ่ึงพิงธรรมชาติ เ พ่ือรักษา
คุณภาพของดินไว้ โดยพยายามเข้ารับการ
อบรมทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ โดย
ตระหนักถึงหากเรารู้ เราก็ท าได้  ท าให้มี
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถึงผลผลิตจะมีไม่มากแต่
ก็มีไม่ขาด ไม่ต้องไปซื้อกิน แค่นี ก็ภูมิใจ 
ตนเองได้กิน ลูกหลานได้กิน เพื่อน

บ้านได้กิน และยังเหลือเก็บขายใน

ตลาดท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ น 

 ปัจจุบันสามารถผลิตปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เองและสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ให้ค าแนะน าให้กับผู้ที่สนใจ ท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 ผู้สนใจสามารถศึกษาดู ง านได้        
ที่ บ้ าน เ ล ขที่  31 หมู่ ที่  7 บ้ านม่ ว ง ก็ อ ง         
ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา                
โทร. 080-7155994 หรือประสานงานผ่าน
คุณครูสุพัตรา ณ วาโย ครู กศน.ต าบลพังลา  
โทร.081-0953752  
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“เกษตรกรนักสู้ชีวิต ต้องไม่มีค าว่ายอมแพ้” 

 คติประจ ำใจ และพ้ืนฐานความชอบส่วนตัวด้านการเกษตรพอเพียง พออยู่พอ
กิน พ่ึงตนเอง และยั่งยืนเน้นเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและการปรับสมดุลนิเวศน์ธรรมชาติ 
ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ของนายชาญณรงค์  อยู่หนู 20 ปีที่ผ่านมา จึงได้
เริ่มต้น  ท าการเกษตร บนเนื้อที่ 10 ไร่ ณ หมู่ 1 บ้านทุ่งหมอ (บ้าน   คลองลึก) ต าบลทุ่งหมอ 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
 เริ่มต้นด้วยการปลูกต้นยางพารา บนเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นรายได้หลักของครอบครัว แต่
หลังจากได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทางการเกษตร รวมถึง
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ตระหนักได้ ว่า ควรจะท า
กำรเกษตรแบบผสมผสำน ตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จึงได้ปลูกผักสวนครัวแทรกระหว่างแถวปลูก
ยางพารา 
 ปัจจุบันนายชาญณรงค์  อยู่หนู  ได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษของกรมวิชาการการเกษตรประจ าต าบลทุ่งหมอ  เมื่อปี  พ.ศ. 2552  และเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมักชีวภาพและวิธีการก าจัดวัชพืชโดยวิธีการใช้สมุนไพร
จากธรรมชาติ   ให้กลุ่มเกษตรกรในต าบลทุ่งหมอและต าบลใกล้เคียง เป็นต้น  

 ควำมภำคภูมิใจคือได้รบัรำงวลัเครื่องหมำย Q (รับรองมำตรฐำน

สินค้ำเกษตรและอำหำร) ในปี พ.ศ. 2552 จำกกรมวิชำกำรกำรเกษตร

จังหวดัสงขลำ  

 ณ วันนี้ เนื้อที่ 10 ไร่ ใช้ท าการเกษตรปลูกผักสวนครัว 8 ไร่ และมีบ่อน้ าไว้ใช้เอง
บนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยขุดเป็นบ่อดินไว้ใช้เองได้ตลอดทั้งปี  
 ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ ซื้อผลผลิตทางการเกษตร ต้องการความรู้ด้าน
การเกษตร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายชาญณรงค์  อยู่
หนู  หมู่ 1 บ้านทุ่งหมอ (คลองลึก) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร. 089-
294 2756 หรือประสานงานผ่านคุณครูวันเพ็ญ  ช่วยนุกูล ครู กศน.ต าบลทุ่งหมอ โทร. 08๖- 
0691347 
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“บุคคลซึ่งเดินตามรอยพ่อหลวงอย่างแท้จริง” 

 ชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง ของนายถาวร ดะชง และครอบครัวทั้งหมด 5 คน 
บนเนื้อที่ 2 ไร่ ณ หมู่ 1 บ้านต้นกอ ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
 เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ท าให้นายถาวร ดะชง และครอบครัวเริ่มเปลี่ยน
แนวทางในการด ารงชีวิต มายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ จนท าให้เห็น  เป็นเชิงประจักษ์ และในที่สุดก็ได้มีเจ้าหน้าที่ อบต.ต าบลปริก เข้ามา
ช่วยให้ความรู้เพ่ิมเติม และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร 
และเป็นครัวเรือนต้นแบบในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  

 "น้ ำใจยิ่งให้ ยิ่งได้รับ" นี่คือค ากล่าวของนายถาวร ซึ่งใครก็ตามที่ได้ไป
เรียนรู้ ณ บ้านของผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ จะมีความสุขจากรอยยิ้มของพ่ีถาวรเสมอ โดยนายถาวรจะ
ให้ความรู้และแนะแนววิธีการปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ในครอบครัว นอกจากนั้นนายถาวรยังคิดค้น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการห่อผลไม้ โดยเฉพาะต้นไม้สูงๆ ซึ่งเป็นที่น่าต่ืนเต้นเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่
พบเห็น ท าให้การห่อผลไม้ในต้นสูงๆ ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป   
 ปัจจุบันเนื้อที่ 2 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผักสวนครัวทุกชนิด 
เช่น ข่า ตะไคร้ ต้นมะกรูด ต้นพริก ขมิ้น ผักชีฝรั่ง ต้นหอม ใบโหระพา ใบกระเพรา เป็นต้น   
และยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อ นอกจากนั้นภรรยาของนายถาวร ยังมีความรู้ในการ
ท าน้ ายาเอนกประสงค์ น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน ไว้ใช้เองภายในครอบครัว โดยใช้สมุนไพรที่
ปลูกเอง ท าให้ลดรายจ่ายของครอบครัวไปได้มากทีเดียว 
 ผู้ใดที่สนใจในการท าปุ๋ยหมัก น้ ายาเอนกประสงค์ หรือต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายถาวร ดะชง หมู่ 1 บ้านต้นกอ ต าบลปริก ติดต่อได้
ที่เบอร์มือถือ โทร. 084-8575705 หรือประสานงานผ่านคุณครูจุฑารัตน์   เจริญการ ครู กศน.
ต าบลปริก โทร. 081-6094030 
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“เลี ยงชวีดีว้ยพชืผลผสมผสาน” 

 "ท้าพออยู่ พอกิน เลี ยงชีพ

ด้วยการเกษตร" ค ากล่าวที่ยึดเป็นหลัก
ทางใจจนประสบความส าเร็จด้านการท า
การเกษตรแบบพอเพียง ของนายสุวิทย์  อนุ
ชวลิตวงศ์ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2549 กระทั่งถึง
ปัจจุบันกว่า 10 ปี  ที่มุ่งมั่น  ท าการเกษตร 
บนเนื้อที่ 1 ไร่ ณ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง  
ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
 เริ่มต้นจากการปลูกผักสวนครัวเพ่ือ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนทุกชนิด  2-3 ปีแรก
หลังจากได้รับความรู้จากการเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานต่างๆ  รวมถึงการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง หาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ตระหนักได้ว่า ควรจะท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ 

 ปัจจุบัน นายสุวิทย์ อนุชวลิต
วงศ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ใน
โครงการแก้ภัยแล้งและผลผลิตตกต่ าของ
รัฐบาล เรื่องวิธีการดูแลไม้ผล ให้ออกนอก
ฤดูกาล การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งมะนาว 
การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก จากเศษผลไม้ที่เหลือ
จากการเกษตร  การปลูกผักทางเศรษฐกิจ
ชนิดต่างๆอีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐและ
กลุ่มเกษตรกร เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเดา กศน.

ต าบลสะเดา กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น  
 จากการท าเกษตรเลี้ยงชีวีด้วยพืชผล
ผสมผสานจนส่งผลให้ เป็นอาชพีเสริม มี
ร า ย ไ ด้ ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น

ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว ทั้ง
ภรรยา และบุตรต่างสามารถร่วมถ่ายทอด
ความรู้ การท าน้ าหมัก การท ายาปราบแมลง
ศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ จากการผ่านอบรม
ให้ความรู้ของหน่วยงานส านักงานเกษตร
จังหวัด 
 ในเนื้อที่ 1 ไร่ มีพืชพันธุ์มากมาย 
อาทิถั่วฝักยาว ถั่วแขก มะนาว ต้นหอม คะน้า 
ผักชี กึ้นช่าย กุ้ยช่าย ผักโขม มะเขือ พริก 
ผักกาดหอม กระ เพรา  โหระพา กล้วย 
มะละกอ มะม่วงหาวมะนาวโห่ มังคุด เงาะ 
มะกอก มะเฟือง และการเลี้ยงสัตว์ เป็ด ไก่ 
 ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ ซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร ต้องการปรึกษาความรู้
ด้านการเกษตร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสุ วิทย ์ 
อนุชวลิตวงศ์  ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง  ต าบล
สะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร . 
089-7321229  หรือประสานงานผ่านคุณครู
ปริยากร เพชรมรกฎ ครู กศน.ต าบลสะเดา 
โทร. 089-2950664 
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 เ ป็ นค้ า ที่ น า งส้ า เ นี ย ง  

บุญศรี ได้น้อมน้าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจใน

ครอบครัวหรือชุมชน อาจเป็น
เพียงจุดเล็กๆเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ แต่นางส าเนียง คิดว่า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง ชุ ม ชน มี
ความส าคัญมาก  ประกอบกับ  พื้นฐาน
ความชอบส่วนตัวด้านการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  ปุ๋ ยคอก  และการท าสวน
ผสมผสาน ของนางส าเนียง  บุญศรี ได้
เริ่มต้น  เมื่อปี พ.ศ.2550 เริ่มจากการ
ได้รับการอบรมจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก
และการท าเกษตรผสมผสาน จนมีความ
ความรู้ความช านาญในเรื่องดังกล่าว 
หลังจากนั้นได้จึงน าความรู้ เผยแพร่
ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ท าปุ๋ยใช้
เอง โดยไม่ต้องซ้ือปุ๋ยจากท้องตลาดซ่ึง

มีราคาแพง  
 ปัจจุบันนางส า เนี ยง  ได้ ใ ช้
ประโยชน์จาก ที่จ านวน 6 ไร่  จัดตั้ง     

”ศูนย์การเรียนรู้และสาธิต 

การจัดการที่ดินแบบบูรณา

การ และท้าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน”  

โดยท าการปลูกพืชสลับกันไปในพื้นที่
ดังกล่าว  

 "หำกพวกเรำทุกคนน ำ

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หวัมำใช้ในด ำรงชีวิต  

พวกเรำก็จ ะมี ควำมสุข ไม่

เดือดร้อนแน่นอน" เป็นค าพูดทิ้ง
ท้ายของนางส าเนียง บุญศรี  
 สนใจในเรื่องการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยคอก และการท าเกษตร
ผสมผสานติดต่อได้ ที่ นางส าเนียง  บุญ
ศรี หมู่ที่ 6 บ้านเขารูปช้าง   ต าบลปา
ดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
โทร. 081-3683654 หรือประสานงาน 
นายไพฑูรย์  บุญราศรี ครู กศน.ต าบล
ปาดังเบซาร์ โทร.089-6573475  
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“เกษตรแบบพอเพยีง ของต้าบลทา่โพธิ์” 

 " เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

ความหมายคือ ท้าอะไรให้เหมาะสม

กับฐานะของตัวเอง" ค ากล่าวที่ยึดหลักจน
ประสบความส าเร็จด้าน การท้าการเกษตร
แบบพอเพียง ของนางผุสดี  แสงแก้ว  

มีความมุ่งมั่นท าการเกษตร บนเนื้อที่ 6 ไร่ ณ 
บ้านหน าคอก  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา  
 เริ่มต้นจากการปลูกไม้ผล ผักสวน
ครัวแหล่งน้ าใช้หลักการเกษตรธรรมชาติ ปุ๋ย
อินทรีย์และสารก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติเพ่ือ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนทุกชนิด  จากการเข้ารับ
การอบรมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง หาความรู้ด้วยตนเอง จึงได้ ท้า
การเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

  ปัจจุบัน นางผุสดี แสงแก้ว เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนทั่วไป  เรื่องวิธีการดูแลไม้ผล  
การท าปุ๋ ยหมัก  น้ าหมัก  การปลูกผักทาง
เศรษฐกิจชนิดต่างๆ อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดู
งาน ฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งละ 
70-100 คน สถานที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐและกลุ่มเกษตรกร เช่น ส านักงาน
เกษตรจังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรอ าเภอ
สะเดา กศน.ต าบลท่าโพธิ์ กลุ่มเกษตรกร เป็น
ต้น  
 ในพ้ืนที่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน
นี้  มี พืชหลายชนิด เช่น ยางพารา มะนาว 
ต้นหอม คะน้า ผักชี  มะเขือ พริก ผักกาดหอม 

กระเพรา โหระพา กล้วย มะละกอ  มังคุด เงาะ 
มะกอก  และการเลี้ยงสัตว์ เป็ด ไก่ ปลา  เพาะ
ต้นกล้าไม้  จากต าบลท่าโพธิ์อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ไปปลูกในเนื้อที่ 9 ไร่ ในอ าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลาด้วย ถึงช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยวข้าวก็จะน ามาสีที่โรงสีที่บ้าน  หน าคอก 
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ
น าออกจ าหน่ายในตลาดนัดต าบลท่าโพธิ์ ตลาด
นัดคนเดินคลองแงะ และเป็นสินค้าโอท็อป
ของอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 

 

 ยินดีต้อนรับทุกท่ านที่ สนใจ  ซื้ อ
ผลผลิตทางการเกษตร ต้องการปรึกษาความรู้
ด้านการเกษตร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางผุสดี  แสง
แก้ว  หมู่ที่  6 บ้านหน าคอก  ต าบลท่าโพธิ์ 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร.081-9698316 
ห รื อ ป ร ะ ส า น ง าน ผ่ า น คุ ณ ค รู ป ณิ ธ า น          
เ ฟ่ื อ ง โ ก ศ ล  ค รู  ก ศ น . ต า บ ล ท่ า โ พ ธิ์        
โทร.089-4622094 
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วิสัยทัศน์อ าเภอหาดใหญ่ ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอหาดใหญ่ 



เกษตรผสมผสาน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
ลุงลัภย์  หนูประดิษฐ ์

 นำยลัภย์ หนูประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2479 ที่จังหวัดสงขลา ชีวิตใน
วัยเด็กยากจน ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ไม่ได้เรียนต่อ ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในภาคการเกษตร 60 ปี ท า
การเกษตรแบบผสมผสาน เริ่มต้นชีวิตด้วยการท านา ท าสวนยางพารา  ปลูกบัว ใช้ชีวิตแบบ
พอมีพอกิน ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละชอบช่วยเหลือสังคม เป็นผู้น าใน
การพัฒนาด้านอาชีพและสังคม ยึดหลัก 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเหลือ
สมาชิกในชุมชน รณรงค์ให้เกิดการร่วมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปสหกรณ์ อาทิ กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มกองทุนยาง กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง เป็นต้น   
 วิธีการในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ของ “ลุงลัภย์  หนู
ประดิษฐ์” ก็คือรู้ตัวว่ามีอาชีพอย่างนี้ต้องท าอะไร เอาที่เราอยู่ได้ ที่เราท าเป็น ประหยัดไม่ใช่ไม่
ซื้อทุกอย่าง ไม่ใช้สิ่งที่ไม่จ าเป็นเน้นในเรื่องการออม เกลียดในการสร้างหนี้ไม่ว่าจะออมเป็น
ความรู้ ออมเป็นก าลังเพ่ิมขึ้น ให้จ่ายน้อยกว่ารายได้จึงจะอยู่ได้ “ซื้อก็อย่าพิไร ซื้อ ให้

เป็นมื้อเป็นคราว ทั้งคาวหวาน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่

ปลูก” ท าเกษตรผสมผสาน โดยภายในบริเวณบ้านของลุงลัภย์ มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิด เช่น 
ผักบุ้งกินยอด ผักกินใบ มะนาว ใบพลู(กิโลกรัมละ 50 บาท) และเตยหอม (100 ใบ 12 บาท) ต้น
หมากผู้(100 ใบ 15 บาท) สามารถเก็บส่งขายได้ทุกวันพระ ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การปลูก และในส่วนของไร่นาส่วนผสมจ านวน 2 ไร่นั้น ได้ปลูกบัว (ราคาดอกละ 
2-5 บาท) กล้วย มะพร้าว และมะม่วง มะละกอ ซึ่งปลูกผสมผสานกันไป 

 ปัจจุบัน ลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์  ได้รับการยกย่องให้เป็น ปรำชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจ ำปี2554  สืบเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้สนใจขอศึกษาดูงานได้ที่  50 บ้านคลองหวะ หมู่ที่ 5        
ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ความมหัศจรรย์ของแผ่นดิน 
 จะมีสักกี่คนที่ “ปลูกในสิ่งที่กินและกินในสิ่งที่ปลูก” ส าหรับ
บ้านคุณลุงสวัสดี ศิริเพ็ญ หลังนี้ แผ่นดินผื่นนี้ ณ จุดนี้ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พออยู่พอกิน มาใช้ในการด าเนินชีวิต ได้เป็นอย่างดีทีเดียว โดยวิธีการปลูก
พืชผักผลไม้ มากกว่า 30 ชนิด ไว้ในเนื้อที่แค่ 5 ไร่ จนแถบจะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ครบวงจรเลยทีเดียวก็ว่าได้ มีทั้งการเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน การ
เรียนรู้การท าขนมไทยชนิดต่าง ๆ การท าปุ๋ยหมักและการให้ความรู้ทางด้านสื่อ
เทคโนโลยี 
                  คุณลุงสวัสดิ์   ศิริเพ็ญ  อดีตผู้ใหญ่บ้าน 21 ปี อดีต ประธานชุมชน 10 ปี 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มสัจจะของอ าเภอหาดใหญ่ ณ 
ปัจจุบันบ้านของ คุณลุงสวัสดิ์  ศิริเพ็ญ เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นเวลา 
20 ปี ที่คุณลุงได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรแบบผสมผสาน จนสามารถสร้างรายได้ จาก
ปลูกพืชผักผลไม้ ไว้กินเองและสามารถน าผลผลิตทุกอย่างที่ปลูกมาแปรรูปเพ่ือผลิตเป็น
ขนมไทยชนิดต่าง ๆ เพ่ือน าขายสร้างรายได้ให้ได้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้นทุน
วัตถุดิบทุกอย่างแถบจะไม่ต้องหาซื้อจากที่อ่ืนเลย นี้แหละคือ ความมหัศจรรย์
ของแผ่นดิน ทีคุ่ณลุงได้พลิกแผ่นดินขึ้นมาเพ่ือให้มีทุกอย่าง ครบวงจรอยู่ใน บ้าน
หลังนี้ 
 ส าหรับท่านผู้ที่สนใจจะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครอบวงจร
ของคุณลุง สวัสดิ์  ศิริเพ็ญ สามารถมาศึกษาดูงานได้ที่ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
บัว ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือติดต่อได้ที่ กศน.ต าบลคลองแห 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บุญเรือน  ด้ามทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 084-7484598  
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   เกษตรธรรมชาติ  

       พลิกฟืน้ผืนดิน สู่วิถีพอเพยีง 
 

   หากสภาพเศรษฐกจิลม้เหลว จงเริม่ตน้ทีต่วัเรา 

"ปลกูทุกอย่างทีก่นิ กินทุกอย่างทีป่ลกู  

   เหลอืจา้หนา่ยจา่ยแจก" 

 นำยร่อเหม มูเก็ม ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ต าบลควนลังได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิต โดยมี เนื้อที่ ในการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน จ านวน 4 ไร่ โดยด าเนินการจัดท าจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อ าเภอ
หาดใหญ่ และเทศบาลเมืองควนลัง ดังนี้ 
• จุดเรียนรู้กำรท ำปุ๋ยชีวภำพ   

• จุดเรียนรู้กำรปลูกสละอินโดฯ 

• จุดเรียนรู้กำรขยำยพันธุ์พืช 

• จุดเรียนรู้กำรปลูกผักสวนครัว 

• จุดเรียนรู้กำรเลี ยงเป็ดวำ   

• จุดเรียนรู้กำรเลี ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ 

• จุดเรียนรู้กำรปลูกพืชแซมในร่องยำงพำรำ 

 สนใจสอบถามข้อมูล ศูนย์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติต าบลควนลัง ที่อยู่ 987  ม.4  ชุมชนต้น
มะพร้าวสูง  ถ.เพชรเกษม  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
โทรศัพท์  074-261845 โทรศัพท์มือถือ  081-9630942,           
081-5404014 

86 



ฝ่าวิกฤต ิ
การปลูกผัก สรา้งรายได้เดือนละหมื่น 

 กำรปลูกผัก เ พ่ือเป็นอาชีพของครอบครัว ที่ประสบ
ปัญหาในด้านตลาดเหตุจากการปลูกผักมากไปตลาดไม่รองรับการผลิตของผักใน
จ านวนมาก ด้วยเหตุผลนี้  จึ งท าให้มีความคิด ใน การปลูกผักแบบ
หมุนเวียน มีการพัฒนาแนวคิดที่จะปลูกผักปลอดสำรพิษ เพ่ือต้องการ
ขายให้ได้ดีขึ้น ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ในการปลูกผักแบบหมุนเวียน เพ่ือรองรับกับ
ความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากกว่าเดือนละหมื่นกว่า
บาท 
 สิ่งส าคัญที่ท าให้ สมคิด แก่นเจริญ ประสบความส าเร็จในการ
สร้างรายได้ โดยการปลูกผักแบบหมุนเวียนที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว จากการ
ปลูกผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักคะน้า ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบยอด ผักบุ้งน้ า ฟักทอง และอ่ืน 
ๆ ฯลฯ ในพ้ืนที่ของตัวเอง 
 ปัจจุบัน สมคิด แก่นเจริญ สามารถปลูกผักออกจ าหน่ายได้
ทุกวัน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเรื่องของผักปลอดสารพิษ เพราะใจปัจจุบัน
ในท้องตลาดมีสารพิษเจือปน การปลูกผักปลอดสารพิษออกมาจ าหน่ายท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามรถเป็นเงินออมของครอบครัว และ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค “ปัจจุบันเราส่งผักขายให้กับแม่ค้าที่มารับถึงบ้าน ส าหรับ
ปริมาณที่ขายเฉลี่ยวันหนึ่งขายได้รวมกันทุกชนิดประมาณ100 กิโลกรัม หักค่าใช้จ่าย
ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าคนงานต่อเดือนประมาณหมื่นกว่าบาท (โดยเฉพาะการขายผักบุ้ง 
เป็นผักที่ต้องการของตลาด) 

 ส าหรับใครสนใจการสร้างรายได้ด้วย การปลูกผัก
หมุนเวียนและปลูกผักแบบผสมผสาน สามรารถใน
นักศึกษาเรียนรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ และเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้กับครอบครัวได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง  
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสมคิด แก่นเจริญ บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ต าบลคูเต่า 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
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ต้นแบบ “เกษตรผสมผสาน” 

 เกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่หมู่2 บ้านม่วงค่าย   ต าบลฉลุง     
อ าหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ประสบความส าเร็จในการแบ่งพ้ืนที่สวนยางมาท า
เกษตรแบบผสมผสาน แม้จะใช้เนื้อที่เพียง 4 ไร่ แต่มีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชผัก
หลากหลายชนิดสร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง และท าต่อเนื่องมา 22 ปี จนปัจจุบัน
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ด้านการท า เกษตรผสมผสาน          
 เกษตรกรรายนี้คือ นายหร้อหมาน รอดกุบ  อาย6ุ4 ปี และนาง
มาหลอ รอดกุบ อาย ุ61 ปี สองสามีภรรยาซึ่งเดิมทีท าสวนยางเพียงอย่างเดียว แต่ได้
แบ่งเนื้อที่สวนยาง จ านวน 14 ไร่ มาท าการเกษตรแบบผสมผสาน 4 ไร่ ตั้งแต่ปี2537 
จนปัจจุบันทั่วทั้งพ้ืนที่ 4ไร่ แทบไม่มีที่ว่าง และเต็มไปด้วยไม้ผลไม้ยืนต้น และ
พืชผักต่างๆ กว่า 20 ชนิดที่เก็บขายได้ทั้งแบบรายวัน และตามฤดูกาล สร้างรายได้
หมุนเ วียนต่อเนื่องทั้ งปี  ซึ่ ง เป็นรายได้ เสริมนอกเหนือจากสวน ยางพารา                
นายหร้อหมาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ยีหมำน” บอกว่า ในพ้ืนที่4 ไร่ ได้แบ่ง
พ้ืนที่เป็นบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ และปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น สละพันธุ์สุมาลี และ
พันธุ์เนินวงศ์ มังคุด ลองกอง ทุเรียนหมอนทอง ก้านยาว และชะนี นอกจากนี้ ยังมี
มะยงชิต ส้มจิ๊ด ละมุด มะพร้าวแกง มะพร้าวน้ าหอม กล้วยหินรวมทั้งพืชผักต่างๆ ที่
แซมตามร่องสวน เช่น ผักเหลียง ผักกูด ไผ่หอม ต้นเนียง สะตอ หรือแม้แต่พริกไทย 
และยังเลี้ยงผึ้งอีก 10รังด้วย รวมถึงไก่บ้านอีก 1 คอก และรอบๆ สวนแซมด้วยไม้ยืน
ต้น เช่น ต้นต าเสา ต้นสัก และต้นสะเดา ส่วนที่เหลือก็เป็นสวนยางพารา 
 โดยสวนเกษตรผสมผสานของ ยีหมานปัจจุบันกลายเป็น
ต้นแบบสถานที่เรียนรู้และดูงานของผู้ที่สนใจการท าเกษตรแบบผสมผสาน และทาง
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง อ าเภอหาดใหญ่ ยังได้มอบเกียรติบัตร
เป็น ผู้ประสบควำมส ำเร็จ และมีควำมรอบรู้กำรท ำเกษตรผสมผสำน อีก
ด้วยยีหมานบอกว่า เคล็ดลับของการท าเกษตรแบบผสมผสานให้ส าเร็จไม่ใช่เรื่อง
ยากเพียงแค่ตั้งใจท าเพราะต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลเหมือนอย่างที่ตนท าต่อเนื่องมา
ตลอด 22 ปี แต่เมื่อส าเร็จแล้วก็จะมีความสุข และมีก าลังใจที่จะท าต่อไป และพร้อม
ที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ โดยติดต่อได้ที่  บ้านเลขที่  9/1 บ้านม่วงค่าย   หมู่ที่  2 
ต าบลฉลุง  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  หมายเลขโทรศัพท์08-9038-6161 
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มันทอดเลิศคุณค่ำ ที่บ้ำนเขำกลอย 

 มันส ำปะหลังธรรมดำ ได้น ามาแปรรูป
กลายเป็นขนมขบเคี้ยว ซ่ึงเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น และผู้ที่
สัญจรไปมา และผู้ที่ได้ลิ้มลงรสชาติ เพราะมันส าปะหลัง เป็น
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของต าบล และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันนี้ได้
กลายเป็นอาชีพเสริมของคนในท้องถิ่น ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก 
 การท ามันส าปะหลัง ทอดกรอบ ให้ประสบ
ความส าเร็จ จะว่ายากก็ไม่ยากจนเกินไป  จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเกินไป 
แต่ต้องคอย เอำใจใส่ ทุ่มเทควำมตั งใจ คอยดูแลพัฒนำฝีมือ 
จนเป็นที่น่าพอใจ ได้รสชาติที่กรอบ หอม อร่อย และที่ส าคัญไม่
อมน้ ามัน 
 มันส าปะหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียง จาก
ฝีมือของแม่บ้าน หมู่ที่  7 ต าบลท่าข้าม  เป็นการแปรรูปมัน
ส าปะหลังธรรมดา มาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของท่าข้าม เป็นการ
เพิ่มมูลค่า ของผลผลิตเป็นอาชีพเสริมรายได้ ให้กับครอบครัวเป็น
อย่างดี  ที่ส าคัญขณะนี้มันส าปะหลังทอดกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนต าบลท่าข้าม ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและเปน็
ที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป ซ่ึงมันทอดกรอบ มีจ าหน่ายที่ บ้าน     
เขากลอย หมู่ที่ 7  ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
และร้านค้าในพื้นที่หลายแห่ง   ผู้ที่ สนใจศึกษาดู งานเพื่ อ
ความส าเร็จ และติดต่อได้ที่ (น้องแอน เขากลอยมันทอด หมู่ที่ 7
ต าบลท่าข้าม  083-5141766) 
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ถั่วทอดอบ กรอบ มัน บ้านหนองบวั 

 กำรท ำถั่วลิสงอบกรอบ ให้
ประสบความส าเร็จ ต้องเอาใจใส่และทุ่มเทความ
ตั้งใจ คอยดูแลพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆ จนเป็นที่น่าพอใจ
ได้รสชาติที่กรอบ หอมอร่อย และไม่อมน้ ามัน ถั่ว
ทอดกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียง จากฝีมือของ
สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นกำรแปรรูปถั่ว
ลิสงธรรมดำ มำเป็นอำหำรว่ำง เป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำ  ของผลผลิตเป็นอำชีพเสริม เพิ่มรำยได้
กับกลุ่มสมำชิก ยามว่างจากงานประจ า ที่ส าคัญ
ขณะนี้ถั่วลิสงทอดกรอบ ของกลุ่มแม่บ้านหนองบัว 
ได้รับเคร่ืองหมำย “อย.” และมีคุณภำพ มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับผลิตภัณฑ์ของต าบลท่าข้าม 
จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไปแล้ว 
 ถั่วทอดอบกรอบมัน บ้านหนอง
บัว  มีจ าหน่ายที่บ้านหนองบัว ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และร้านค้าในพื้นที่หลาย
แห่ง สนในศึกษาดูงาน เพื่อความส าเร็จ สามารถ
ติดต่อได้ที่นายอับดุลหร้อซัก จันทการักษ์ ประธาน
กลุ่มบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.086-2939098 
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 “ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านนายด่าน” เป็นผลิตภัณฑ์
ของสมาชิก หมู่ที่ 3 บ้านนายด่าน ในเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตร
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัว
กันของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยในหมู่ที่  1-6 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ต้องการเปลี่ยนสวนยางพาราเชิงเดี่ยวเป็นสวนยางพารา
แบบวนเกษตร เห็นความส าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสวน
ยางพาราแบบวนเกษตร โดยการลดการใช้สารเคมี และการลดรายจ่ายและสร้าง
รายได้เสริม ด้วยการหันมาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพส าหรับใช้ภายในครัวเรือน และ
จ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริม 
 จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม เกิดจากสมาชิกจ านวน 5 คน 
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพร่วมกัน พบว่า การท าปุ๋ย
หมักชีวภาพท าได้ไม่ยาก และข้อดีของการท าปุ๋ยใช้เองคือความมั่นใจในคุณภาพของ
วัสดุที่ใช้ และราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ดังนั้นจึงแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุ และ
นัดหมายวันและเวลาในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ แต่เนื่องจากยังไม่มีเงินทุนและ
เครื่องจักรในการผลิต  สมาชิกฯ จึงใช้วิธีการลงหุ้น คนละ 800 บาท  ส าหรับเป็นเงิน
ตั้งต้นในการท าปุ๋ย ซึ่งหลังจากที่ได้ปุ๋ยในรอบแรก ได้มีการน าไปทดลองใช้กับ
ต้นไม้ในสวนยางพาราแบบวนเกษตร รวมทั้งพืชผักและผลไม้ต่างๆ  พบว่า ต้นไม้
รวมทั้งพืชผักและผลไม้เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายฯ ในหมู่บ้านอ่ืนๆ 
เกิดความสนใจและเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 แม้ว่ากลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านนายด่าน เพ่ิงเริ่มก่อตั้งในปี 
2558 แต่ด้วยคุณภาพของปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มแบบ
แนวราบ การให้ความส าคัญกับความโปร่งใสในการท างานร่วมกัน จึงส่งผลให้ 
“ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านนายด่าน” นอกจากจะเป็นฐานรากของต้นไม้ในสวน
ยางพาราแบบวนเกษตรแล้ว ยังเป็นฐานรากที่ส าคัญของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกร
สวนยางพาราแบบวนเกษตรต าบลทุ่งใหญ่อีกด้วย 
 หากใครสนใจและต้องการเรียนรู้วิธีท าปุ๋ยหมักชีวภาพแบบ
ง่าย มีคุณภาพ และสามารถท าเองได้ที่บ้าน หรือสั่งซื้อปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพดี 
ราคากันเอง แวะไปได้ที่ 54 หมู่ที่ 3 บ้านนายด่าน ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา หรือติดต่อ นายอนุชิต เซ่งสีส่ง (มุ่ย) ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เบอร์
โทร 086-9626319  ล่วงหน้าก่อนไปศึกษาดูงานก็ได้ 

“ปุ๋ยหมักชีวภำพบ้ำนนำยด่ำน” 

ฐำนรำกของสวนยำงพำรำแบบวนเกษตร 
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มะนาวลูกใหญ่กบั พี่สมชาย  

 เกษตรกรหนุ่มไฟแรงต าบลพะตง 

 การปลูกมะนาวให้ได้ผลโตน้ าเยอะและให้ผลตลอดทั้งปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เลย แต่พ่ีสมชายเกษตรกรหนุ่มวัย 41ปี สามารถท าได้จนกลายเป็นอาชีพเสริมจน
ส าเร็จ  

 กุญแจความส าเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้จาก นำยสมชำย  เพ็ชรประคอง หรือ
ที่รู้จักกันในนาม พ่ีชาย  อาชีพหลักคือพนักงานบริษัทสยามเซมเบอร์เมด ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้างาน 08.00น.เลิกงาน 17.00น.  รายได้ไม่พอรายจ่าย 

 ด้วยความสนใจและรักจึงได้ ใช้เวลำว่ำงหลังจำกเลิกงำน มำท ำสวน
มะนำวข้างบ้านซึ่งมีเนื้อที่ไม่กี่ตารางวา โดยเริ่มปลูกมะนาวครั้งแรกเมื่อเดือน 
มิถุนายน 2555 ปลูกจ านวน 30 ต้น ใช้งบประมาณ 8,700 บาท ภายใน 1ปี ได้ขายกิ่ง
และลูก เป็นเงิน 15,000 บาท ถือว่าคุ้มทุนมาก พ่ีสมชายบอก และหลังจากนั้นเมื่อ
เห็นว่าได้ก าไรเกินคุ้มจึง ลงปลูกมะนาวในรอบที่ 2 ปลูกจ านวน 20 ต้น เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2557 ใช้กิ่งพันธุ์จากสวนตัวเองขยายและค่าวงท่อเป็นเงิน 5,400บาท รอ
ผลผลิต ออกลูกและตัดกิ่งจ าหน่ายในปี 2558 เป็นเงิน 50,000 บาท ต่อปีจากการ
ลงทุนเพียง 5,400 บาท รดน้ าพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยพ่ีสมชายก็ใช้ปุ๋ยหมักเอง ได้
รายได้มาจุนเจือครอบครัวเป็นอย่างมาก ท าให้พ่ีสมชายหันมาท าอย่างตั้งใจ จากที่
แรกเริ่มท าเพียงเพื่อแจกและขายในหมู่บ้าน จนปัจจุบันมะนาวลูกโตของพ่ีสมชายมี
จ าหน่ายในตลาดและมีแม่ค้ามารับซื้อ 
 วันนี้อาชีพเสริมสร้างรายได้ โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ใน
หลวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน

ที่ดีในตัวเอง น ามาซึ่งความส าเร็จ สร้างรายได้ให้กับพ่ีสมชายและครอบครัว
โดยพ่ีสมชายจะมีแนวคิดดังนี้ 1.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.ต้องการ
บริโภคพืชผักที่ไร้สารเคมี 3.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นการสร้างรายได้ได้อีก
ด้วย  พ่ีชายจะบอกเสมอว่า “เรำต้องเริ่มจำกสิ่งที่ต้องกินต้องใช้ในครัวเรือน
ที่เรำท ำได้ ปลูกทุกอย่ำงที่ต้องใช้ให้มีตลอด เหลือจำกกินเอง ใช้เอง ก็
แบ่งปัน เหลือจำกแบ่งปันแล้วค่อยขำย” 
 ส าหรับผู้สนใจปลูกมะนาวลูกโต ความส าเร็จจากการเหลือกินเหลือใช้ 
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงได้จาก พ่ีสมชาย  เพ็ชรประคอง ได้ที่ บ้านเลขที่ 
54/3 ถ.เทศบาล 63 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์มือถือ 087-1955743 
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สวนผกัคนเมอืง   

ครบเครือ่งเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 

 นายสวัสดิ์  หมัดอะหลี ได้อาศัยอยู่ในต าบลหาดใหญ่ซึ่ง
พ้ืนที่ ในต าบลหาดใหญ่มีค่ามีราคาทุกตารางนิ้ว จึงเกิดแนวคิดว่าจะท าอย่างไรที่จะเอาพ้ืนที่
ที่มีอยู่น้อยนิดมาปลูกผักไว้รับประทานเอง ประกอบกับที่บ้านนายสวัสดิ์  หมัดอะหลี ได้
เลี้ยงแพะ ด้วยเกิดความคิดว่าถ้าปลูกผักก็จะได้เอามูลแพะไว้เป็นปุ๋ย จึงคิดค้นวิธีที่จะปลูก
ผักในพ้ืนที่ที่มีน้อยจึงได้ เริ่มต้นจากปลูกในถุงและดัดแปลงวิธีมาเรื่อยๆ และได้น า
เศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ล้อยางรถยนต์ มาใช้ปลูกผัก รวมทั้งชักชวนเพ่ือนบ้านมาร่วมปลูกผัก
ด้วย จึงเกิดเป็นชุมชน สวนผักคนเมืองขึ้นในต าบลหาดใหญ่  
 นับเป็นเวลา 3 ปีที่  นายสวัสดิ์  หมัดอะหลี ได้ท าสวนผักคนเมือง
ขึ้นมาและสิ่งที่ส าคัญสวนผักคนเมืองแห่งนี้  ได้น าแนวคิดในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป โดย
การน าไส้เดือนมาเลี้ยงและน าขี้ของไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยท าให้ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยมาใส่
ต้นผักและสามาถน าไปขายได้ราคาดี   และจากการเริ่มต้นจากเล็กๆ จนปัจจุบันนี้  นาย
สวัสดิ์  หมัดอะหลี  ได้ดัดแปลงท าโครงหลังคาเหล็ก ให้ต้นไม้ที่เป็นประเภทเถา เลื้อยขึ้น
ตามโครงหลังคาเพ่ือให้ร่มเงากับต้นไม้ นับเป็นนวัตกรรมอีกอย่างของผักคนที่อยู่ในเมือง
แต่ชอบท าการเกษตร 
 ปัจจุบันนี้  สวนผักคนเมือง แห่งนี้ เป็นที่ศึกษาดูงานของ
นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะศึกษากี่ยวกับการปลูกผักชนิดต่างๆ และ
การน าตัวอย่างจากสวนผักคนเมืองไปท าให้เกิดขึ้นในบ้านของตนเองและสามารถน าไป
สอนนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นับว่า
สิ่งที่เกิดจากแรงบันดาลใจเล็กๆจะท าให้เกิดสวนผักคนเมืองขึ้นในต าบลหาดใหญ่ 
 สวนผักคนเมือง ได้เจริญเติบโตไปอย่างเรื่อยๆ และมีผักมากมาย
หลายชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแวะไปชม
สวนผักคนเมืองได้ที่ บ้านนายสวัสดิ์  หมัดอะหลี บ้านเลขที่  34  ชุมชนริมควน  ต าบล
หาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 หรือ  เบอร์โทรศัพท์089-9664079 
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อ้าเภอเมืองสงขลา เมืองใหญ่ตระการตา  

งามสง่าสะพานติณ ทักษิณคดีสถาน ต้านานรัฐบุรุษ 

สูงสุดเขาตังกวน เสน่ห์ล้วนผ้าเกาะยอ 

ค าขวัญอ าเภอเมืองสงขลา  ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ 
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 "ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมือง บ้านภูลิตา" ภายใต้แนวคิด พ้ืนที่น้อยนิด 
ผลผลิตทั้ง ปี ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ค่ายพัฒนาองค์ความรู้ให้เยาวชนและ ผู้สนใจ 
หันมาปลูกผักกินเอง นายสนธิ  กาญจน์วิโสจสงคราม เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมือง
บ้านภูลิตา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง  จ.สงขลา เปิดเผย ถึงแนวคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เกษตร
คนเมือง บ้านภูลิตา ภายใต้แนวคิด พ้ืนที่น้อยนิด ผลผลิตทั้งปีว่า ในศูนย์การ เรียนรู้ฯ มีฐานการ
เรียนรู้และสอดแทรก กิจกรรมมากมาย เริ่มจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรคนเมือง การ
ปลูก พืชไร้ดิน การปลูกพืชแนวตั้ง การปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ การปลูกพืชกลับหัวการท า
กระถางรักษาความชื้น การท าสบู่ แชมพู ยาสระผม น ายาล้างจาน ฯลฯ  
 ศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้เป็นรูปแบบของ แปลงสาธิตเกษตรคนเมือง และแนวคิดของ คน
คอเกษตร โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ การท่อง เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกษตร และเชิง
นิเวศน์ ซึ่งจะจัดเป็น 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมเช้ากลับเย็น สองวันหนึ่งคืน และ สามวันสอง
คืน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นทั้งจะแหล่ง เรียนรู้ของเยาวชน และบุคคลทั่วไป ใน เรื่องการปลูก
ผักสวนครัว ไม้ผล แนวใหม่ โดยใช้พ้ืนที่มีอยู่น้อย ในเมือง และสามารถ ปลูกไว้กินใน
ครัวเรือน โดยรณรงค์ ให้คนหัน มากินผักปลอดสารพิษ ซึ่งปลูกกินเองได้ ให้เด็กรุ่นใหม่รัก
การปลูก ต้นไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ สามารถท าให้เด็ก มีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ ใจเย็น 
อดทน รู้จักใช้ เวลาว่างเป็นประโยชน์ และสามารถช่วย แบ่งเบาภาระพ่อแม่ ลดค่าใช้จ่ายในการ 
ซื้อผักในตลาด  

"พื นทีน่้อยนิด ผลผลติทั งปี" 

ศูนย์เรยีนรูเ้กษตรคนเมอืงบา้นภลูติา 

เด็กสามารถน าวัสดุเหลือใช้ ใกล้ตัวในบ้าน มาดัดแปลงเป็น
กระถาง ภาชนะ ปลูก และสามารถใช้พ้ืนที่ในบ้าน เป็นแปลง
เกษตรเล็กๆ เช่น เหล็กดัดหน้าต่าง รั้วบ้าน มาเป็นพืชเกษตร
แนวตั้ง ท า ให้เด็ก เกิดองค์ความรู้ด้านเกษตร เช่น วิธีเตรียมดิน 
ปุ๋ย การไล่แมลง การปลูก การขยายพันธ์พืช เทคนิคใหม่ๆ ด้าน
การ เกษตร เช่น ปลูกพืชกลับหัว กระถางรักษา ความชื้น การ
ท าสวนมะนาว การปลูกผัก แนวตั้ง ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
การปลูกพืช โดยไม่ต้องใช้ดิน แล้วต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิง เกษตรคนเมือง โดยจะเพิ่มเสริมการท าปุ๋ย หมักเอง น าเศษ
อาหารมาเป็นพลังงาน เป็น รีสอร์ทต้นแบบของการประหยัด
พลังงาน หรือท าค่ายกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชื่อแหล่ง
เรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา ชื่อ – สกุล ผู้
ติดต่อ  นายสินธิ กาญจน์วิโสจสงคราม  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต าบลเขา
รูปช้าง  อ า เภอเมือง  จังห วัดสงขลา โทร 086-3975883,       
088-3999396, 081-8975472 
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 นางวรลักษณ์  บินหลี ได้รับรู้และศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติจริง ๆ  เมื่อถึงเวลาพัก หลังจาก
เกษียณ  ก็เริ่มพักผ่อนและใช้เวลาว่างหันมาปลูกผักกินเองประมาณ  2-3 ชนิด  
ปลูกที่ตัวเองชอบ เช่น ผักบุ้ง  ผักกาด ผักคะน้าและผักกวางตุ้ง ปลูกกินเองใน
ครัวเรือนพอกินไม่หมดที่เหลือแบ่งเพื่อนบ้าน  จากแบ่งเพื่อนมาเรื่อย ๆ  จนมี
คนมาขอซ้ือเพราะเกรงใจที่ได้รับบ่อย  และบอกต่อ ๆ กันไป  จาก  1 คน เป็น 
2 คน ต่อมาก็มีเพื่อนบ้านมาหาผักไปท าอาหารเรื่อยมา และช่วงหลังนี้คนใน
ละแวกบ้านหันมารับประทานผักแทนการกินเนื้อสัตว์เพื่อการดูและสุขภาพ  
เลยจากที่ปลูกผักกินเองในล้อยาง ก็มีชาวบ้านมาขอซ้ือและก็ท ามาเรื่อย ๆ การ
ขายผักในล้อยาง ก็จะขายครั้งละ  10  บาท  โดยให้เก็บแต่พอกินในแต่ละมื้อ
หรือเพียงในการประกอบอาหารมื้อนั้น ๆ ต่อมาจากปลูกฝักในล้อยาง 2-3 ล้อ 
ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะชาวบ้านมาขอซ้ือทุกวัน และอีกส่วนหนึ่ง คือ              
มีความสุขจากผลผลิตที่สวยงามและส่งความสุขให้ทุกคน ที่ได้

กินผักปลอดสารพิษและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ตอนนี้ในสวนก็
พัฒนามาปลูกมะนาวในล้อยาง และตอนก่ิงมะนาวเพื่อจ าหน่าย   ในสวนหลัง
บ้านยังมีหน่อไม้  และพืชผักปลอดสารพิษหลายอย่าง  แม่ค้ามารับซ้ือถึงบ้าน 
จากอยากท ากินเองเล็ก ๆ น้อย ๆ  จนก่อเกิดเป็นรายได้    
 ชีวิตหลังเกษียณ ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ท าสวน  ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ผู้สนใจ
สามารถติดต่อที่สวนสมรม นางวรลักษณ์  บินหลี บ้านเลขที่  449 หมู่ที่ 5 
ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 083-5140377 

“กินอยูอ่ย่างพอเพยีง” 
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“ผ้าปาเตะ๊หลกัรอ้ยสูค่วามออ่นชอ้ยหลกัพนั” 

  กลุ่มแม่บ้านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลนครสงขลาบรรจงน า
ลูกปัดมุกและคริสตัลมาร้อยเรียงเย็บปักด้วยมือลงบนลายดอกหรือกิ่งก้านบนผืนผ้าปาเต๊ะ  
เพิ่มความสวยงามให้กับลายผ้า  ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น  
  คุณพันทิพย์  สุวรรณวงศ์ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน      

จ.สงขลา ได้ริเริ่มปักผ้าปาเต๊ะโดยการใช้เวลาว่างที่มีอยู่รวมตัวกันน าผ้าปาเต๊ะที่มีลวดลาย
และเนื้อผ้ามีความสวยงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาตัดเย็บเป็นกระโปรงทั้งสั้นและยาว  และ
เพิ่มมูลค่าด้วยการปักเย็บลูกปัดมุกและคริสตัลลงไปบนลายผ้า  ท าให้ลายปาเต๊ะที่สวยงาม
อยู่แล้วกลับโดดเด่นขึ้นมาทันที    
 แม้ในระยะแรกการเย็บปักลูกปัดจะท าได้ยาก  เพราะขนาดของลูกปัดไม่เท่ากับ
ขนาดของลายดอกบนผ้า แต่เมื่อมีความช านาญมากขึ้น  จะท าให้สามารถประเมินด้วย
สายตาได้ว่า  ลูปปัดขนาดใดสีไหนสามารถที่จะเย็บปักบนดอกและจะมีความเหมาะเจาะ  
สวยงาม  โดยผ้า 1 ผืน จะใช้เวลาปัก 3 วัน   จากผ้าปาเต๊ะที่มีราคาเพียงละ 100 – 120 บาท  
แต่เมื่อน ามาตัดเย็บและผ่านการปักด้วยลูกปัดมุกและคริสตัลอย่างสวยงามแล้ว  มีราคาตก
ชิ้นละ 1200 บาท  เป็นอย่างน้อย  ยิ่งเมื่อน าไปสวมใส่บนร่างกายจะท าให้ผู้สวมใส่ดูสง่า
งามมากขึ้น 
  ผ้าปาเต๊ะปักนอกจากจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าแล้วยังทรงคุณค่าทางจิตใจ  อีกทั้ง
ยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวใต้ผ่านผ้าปาเต๊ะปักษ์ไต้อย่างดีอีกด้วย อีกทั้งในปัจจุบัน 
กระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ก าลังมาแรง ท าให้ชุมชนหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลา 
ได้น าผ้าปาเต๊ะ มาเป็นจุดขาย เพิ่มมูลค่าด้วยการปักลูกปัดมุก และคริสตัล ลงไปบนลายผ้า 
เป็นงานที่ไม่ซ้ าแบบใครเป็นลักษณะโดยตรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาชิ้นเดียวในโลกไม่
สามารลอกเลียนแบบได้ มีความคงทนสวยงาม สามารถท าความสะอาดง่าย โดยการซักด้วย
มือ (เฉพาะผ้าปาเต๊ะหรือผ้าเพ้นท์สี) รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีความประณีต และคัดสรร
อย่างมีคุณภาพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลนครสงขลาที่จดัแสดงและการสาธิตทีแ่สดง
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจติดต่อ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาล
นครสงขลา คุณพันทิพย์  สุวรรณวงศ์   โทร./มือถือ  086-9586194  บ้านเลขที่ 51          
ถนนไทรงาม  ต าบลบ่อยาง   อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
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“เย็บผา้สรา้งรายได ้สร้างบญุ” 

  ศาลาอเนกประสงค์ต้นประดู่ บ้านอ่างทอง ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง 
จ.สงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มสตรีแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านอ่างทอง บรรดาสมาชิก
ของกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ ตัดเย็บจีวรและ
สบง เพื่อส่งให้แก่ร้านสังฆภัณฑ์ ทั้งใน จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีการ
ส่ง  ออเดอร์เข้ามาในกลุ่มเย็บผ้า โดยร้านสังฆภัณฑ์จะน าไปจ าหน่ายให้แก่
ประชาชนน าไปถวายพระสงฆ์ในช่วงสัปดาห์มาฆบูชาและเทศกาลวันพระต่าง ๆ 
ซึ่งแต่ละคนต่างต้ังใจผลิตชิ้นงานด้วยความช านาญและมีคุณภาพ 
 ส้าหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านตัดเย็บเสื อผ้าบ้านอ่างทอง มีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเย็บเสื้อผ้า (SME) จ านวน 9 คน มีทั้งผู้สูงอายุ และ
ข้าราชการบ านาญที่ต้องการใช้เวลาว่างหลังเกษียณราชการเข้าร่วมโครงการ โดย
ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ทั้งกรีดยาง ปลูกผักสวนครัว ดูแลบุตรหลาน 
แต่ละวันจะมีสมาชิกมาประจ าอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ต้นประดู่ จ านวน 5 คน ที่
เหลือก็จะน างานตัดเย็บไปท าที่บ้าน 
 ในส่วนของรายได้นั้น ขึ้นอยู่กับความช านาญ และความขยันของสมาชิก
แต่ละคน แต่โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้อย่างต่ า 5,000-7,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
เป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อเก็บไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิต โดยไม่
ต้องรบกวนลูกหลาน ที่ส าคัญสมาชิกทุกคนถึงแม้ว่าจะมีอายุมากเกือบ 60 ปี แต่ก็ยัง
มีสุขภาพแข็งแรง และยังมีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่สามารถน ามาใช้ในการท างาน
สร้างรายได้ 
 นางกัลยา  สมานทอง  ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตัดเย็บ

เสื อผ้าบ้านอ่างทอง เปิดเผยว่า ทางกลุ่มรับตัดเย็บจีวร และสบงเพื่อท าเป็น
อาชีพเสริม ใช้เวลาว่างสร้างรายได้ดีกว่าอยู่บ้านเฉย ๆ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของผู้สูงอายุ เนื่องจากได้พูดคุยและท ากิจกรรมร่วมกันของผู้ที่อยู่
ในวัยเดียวกันด้วย  ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ ติดต่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “กลุ่ม
เย็บผ้าบ้านอ่างทอง” นางกัลยา  สมานทอง  โทร./มือถือ 062-0718890  ถนนสงขลา 
– นาทวี  หมู่ที่  1  ต าบล ทุ่งหวัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
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 อ ำเภอควนเนียง กำรเกษตรก้ำวหน้ำ        
รักษำสิ่งแวดล้อมดี มคีวำมปลอดภัย ใส่ใจบริกำร 

   บูรณำกำรทุกภำคส่วน ควนเนียงพัฒนำ ประชำมีสุข 

วิสัยทัศน์อ าเภอควนเนียง ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอควนเนียง  
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แก๊สชวีภาพจากมลูสตัว ์ 

       แค่คิด....ชวีติเปลีย่น 

 ในยคุทีร่ำคำแก๊สหุงต้มลอยตัว เราจ าเป็นต้องหัน
มามองสิ่งรอบๆตัวเราว่าจะท าอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะรัดเข็มขัดในยุคข้าวยาก
หมากแพง และหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการท าแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นการ
เปลี่ยนจากมูลสัตว์ที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างมาก ทฤษฎี
ง่ายๆ ของแก๊สชีวภาพคือ ในมูลสัตว์จะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ ซึ่งมัน
จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆและผลพลอยได้จากการย่อยสลายนี้มันจะผลิต
แก๊สออกมา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการ
ติดไฟได ้

 ศูนย์การเรียนรู้ การท้าแก๊สชีวภาพ ในต าบลห้วยลึก ตั้งอยู่ 
ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่2  ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใน
พื้นที่ของนายฉ้วน สุกพรหม โดยใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นหลัก โดยใช้
มูลสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงไว้ส่วนหนึ่งและจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ในส่วนของกากที่   เหลือจากการหมักแก๊สแล้วนั้น สามารถ
น าไปผลิตเป็นปุ๋ยคอกส าหรับบ ารุงดินได้อีก 
 บริเวณพื้นที่โดยรอบของศูนย์การเรียนรู้นั้นแม้จะมีพื้นที่ไม่มากนัก 
แต่สามารถจัดสัดส่วนได้อย่างเหมาะสมทั้งบ่อแก๊สชีวภาพ แปลงเกษตร พื้นที่
เลี้ยงสัตว์ และที่อยู่อาศัย โดยเจ้าของพื้นที่จัดการดูแลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่สนใจเข้าชม 

 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ต้าบลห้วยลึก 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 
และมีผู้ที่มีความรู้ให้ค าปรึกษาในด้านการเกษตร ส าหรับผู้ที่สนใจสามรถ
ติดต่อไปได้ที่  

นายฉ้วน สุกพรหม บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่2  ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0849678426 หรือ นายพงศธร ทองสันติ์โทรศัพท์ 
086-2948811 
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แก๊สชวีภาพ...แก๊สดีที่ควนโส 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  : แก๊สชีวภาพ  คือผลงานของความ
ร่วมมือของคนในชุมชน ที่จะเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดในสิ่งที่ดูไร้ค่า 
ให้เกิดคุณค่า มีราคา  และรักษาสภาพสมดุลทางชีววิทยาของชุมชน ให้มีสุขภาวะที่ดี  
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถด าเนิน
วิถีชีวิตไปได้ด้วยความปกติสุข  บนพ้ืนฐานของความพอเพียง และการผสมผสานของ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่คนในชุมชน เกิดการใฝ่เรียนรู้ และได้น ามา
ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนเองในชุมชน 
  สภาพโดยรอบของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้  ก็จะมีศูนย์การเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลาย  ภายใต้บริบทของชุมชนที่ลงตัว เช่น ศูนย์การเรียนรู้บ่อ
แก๊สชีวภาพจากมูลสุกร  ศูนย์เรียนรู้แก๊สชีวภาพจากมูลวัว  ศูนย์เรียนรู้การเพาะถั่วงอก
ในโอ่ง ศูนย์เรียนรู้การท าขนมเดือนสิบ ศูนย์เรียนรู้การท าขนมจีนเส้นสด  ซึ่งแต่ละ
กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ก็พร้อมที่จะให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ โดย
วิทยากรผู้ช านาญการในชุมชน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความช านาญเป็นอย่างดี  
ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปที่  ท่านผู้ใหญ่สบพบ  จันทภาโส 

บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 9  ต าบลควนโส  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์       
089 9750459 หรือ นางยุพา  ทองชูช่วย  โทรศัพท์ 0935765213 

 จากสภาพแวดล้อม และวิถีชุมชน ของคน
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลควนโส ที่มีอาชีพเกษตรกรรม  
และเลี้ยงสัตว์ ประเภท วัว  และสุกร  เป็นส่วนใหญ่  ท าให้
มูลสัตว์เหล่านี้มีมากขึ้นตามล าดับ  และก่อให้เกิดการ
หมักหมม  เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และก่อให้เกิดปัญหา
ความเสื่อมโทรมของมลพิษทางอากาศ แต่ด้วยการที่เป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ ก้าวไกล และการเป็นนักพัฒนาของท่านผู้ใหญ่
สมพบ  จันทภาโส  ท าให้ปัญหาเหล่านี้ หมดไปจากชุมชน  
โดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  จากสิ่งปฏิกูลเหม็นเน่า
จนกลายมาเป็นสิ่งมีค่า  เป็นที่ต้องการของชุมชน  เพราะ
มูลสัตว์เหล่านี้นอกจากจะส่งขายให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง
แล้ว  ยังจะสามารถสร้างเป็นแหล่งพลังงานเล็ก ๆ ที่
สามารถใช้ได้จริงในชุมชน 
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 ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ค่าครองชีพของแต่ละครอบครัวสูงขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การด าเนินชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่น้อย โดยเน้นการ
ปลูกฝังค่านิยม ปลูกส่ิงที่กิน กินส่ิงที่ปลูก และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอยู่
อย่างคุ้มค้าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 เนื่องจากผลผลิตจากสวนยางพารามีราคาถูกลง ปรีชำ ภู่เกียรติกุลศิริ จึงอยาก
พัฒนาพ้ืนที่ในสวนยางพาราซึ่งเป็นพ้ืนที่ว่างให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น จึงได้ริเริ่มการท าการเกษตร
แบบผสมผสานขึ้น ส่วนหนึ่งมีแรงบันดาลใจอยากให้หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้  มีจุดเด่น  มี
ชื่อเสียง และเพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
คนในชุมชนและผู้ที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน จึงได้พัฒนาพ้ืนที่ที่ว่างเปล่าในสวนยางพาราให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด  
 เริ่มจากการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเน้นให้แต่ละกิจกรรมที่ท าสามารถพ่ึงพาและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น การเลี้ยงผึ้ง นอกจะได้น้ าผึ้งแท้จากธรรมชาติแล้ว ผึ้งยังช่วยใน
การผสมเกสรไม้ผลภายในสวน ท าให้ได้รับผลผลิตมากขึ้น  การเลี้ยงหมูก็สามารถน ามูลของ
หมูมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการสูบน้ า และ
หั่นต้นกล้วยส าหรับใช้เป็นอาหารเป็ด ส่วนน้ าล้างคอกหมูสามารถน ามาใช้ในการรดน้ าพืชผัก
ภายในสวนได้  

  โดยมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอควนเนียงและหน่วยงานเครือข่ายเข้า มาร่วมส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ การ
จัดกระบวนการฐานเรียนรู้ให้แก่สวนสมรม ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ด้วย   
 ผูท้ี่สนใจต้องการเรียนรู้การจัดสวนสมรมหรือสวนเกษตรผสมผสาน แบบพ่ึงพากัน
โดยทุกกิจกรรมที่ท าสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ หรือต้องการน าความรู้ไปปรับใช้กับการ
ท าการเกษตรเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถติดต่อได้ที่สวนสมรม ชุมชน
บ้านเกาะใหญ่ นำยปรีชำ   ภู่เกียรติกุลศิริ บ้านเลขที่ 135/1    ม.10 ต าบลบางเหรียง   
อ าเภอควนเนียง   จังหวัดสงขลา มือถือ 091-3097966 

สวนสมรม ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ 
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อ้าเภอบางกล่้า ปราบปรามยาเสพติด 
เศรษฐกิจพอเพียง รักษาความสงบเรียบร้อย 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาการบริหาร 

 

นโยบายการด าเนินงานอ าเภอบางกล่ า ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอบางกล่ า 
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กลุ่มผลติปุย๋ชวีภาพบา้นควนยอ 
 กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านควนยอ ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา โดยการ
สนับสนุนในการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอบางกล่ า ใน
โครงการแก้ปัญหาความยากจนภายใต้โครงการบูรณาการจากแผนชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชนเอาชนะความยากจนอ าเภอบางกล่ าและเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของจนเองทุกด้าน
ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองและเอาชนะความยากจน บูรณาการในแนวดิ่งและแนวราบระดับพ้ืนที่
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชนในการสนับสนุนและบูรณาการ
แผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลางคนในชุมชน
เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ปัญหาของตนเอง 

 ประชาชนบ้านควนยอ ได้รวมกลุ่มเรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพจ านวน ๓๒ คน เป็น
ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ทาง กศน.อ าเภอบางกล่ าได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 
จ านน ๓๐ ชั่วโมง โดยมีนายเจริญ เมืองแก้ว เป็นวิทยากร ต่อมาได้มีการเพ่ิมศักยภาพวิทยากรและ
ผู้ เรียนที่มีความสนใจอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดกลุ่มที่ประสบ
ความส าเร็จ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านควนยอ 
จนท าให้กลุ่มมีผู้รู้จักที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย (งบพัฒนาจังหวัดสงขลา) และต่อมานายวิชิต บุสโร ซึ่งเป็น
สมาชิกก่อตั้งได้รับบริจาคที่ดินจ านวน 2 ไร่ ส าหรับสร้างโรงปุ๋ยที่ได้มาตรฐานรองรับการผลิต
จ านวนมาก โดยมีการผลิตที่ครบวงจรได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ปัจจุบันกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร “สหกรณ์ผู้ผลิต

และใช้ปุ๋ยอินทรีย์อ้าเภอบางกล่้าจ้ากัด” และมีการจดทะเบียนวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
จากนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่จ านวน 2 ไร่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดเม็ดและชนิด
ผง และอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดและผง และผลิตปุ๋ยสั่งตาม N P K แต่ละท้องที่ (สหกรณ์ผลิตปุ๋ยส่ง
ตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพกับการพัฒนาที่ดินทุกๆ 6 เดือน โดยมีตัว Q และใบรับรองคุณภาพจาก
กรมที่ดิน 
 ส าหรับท่านที่สนใจ ต้องการไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพบ้านควนยอ สามารถติดต่อได้ที่  นายเจริญ เมืองแก้ว 086-0051072 และนายวิชาญ ขวัญ
ช่วย 089-9782179 สถานที่ตั้ง 16/2 หมู่ 10 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
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เครื่องปัน้ดนิเผา รวมเรือ่งเลา่คนบางกล่า้ 

 ประวัติความเป็นมา การผลิตดินเผาบางกล่้า มีประวัติการผลิตประมาณ135 ปี 
มาแล้ว โดยแบ่งการผลิตออกเป็น 3 ระยะ   คือระยะที่ 1 ประมาณ พ.ศ 2417 –2487   มีประชาชน
อพยพมาจากต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาและจากต าบล สทิ้งหม้อ อ าเภอสิงหนคร มา
อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบลบางกล่ า ได้น าศิลปะการปั้นหม้อ ปั้น โอ่ง ไห มาเผยแพร่ โดยนาย
หุ้ย วิไลรัตน์ ชาวบางกล่ า คนแรกที่ได้สร้างเตาเผาบริเวณริมคลองบางกล่ า โดยได้น าดินเหนียว 
ดินพรุที่มีอยู่ทั่วไปในต าบลมาปั้นเป็นอ่าง โอ่ง และไหจ าหน่ายให้แก่คนในชุมชน ต่อมา
อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบและสังกะสีเคลือบและสังกะสีเจริญรุ่งเรือง  ด้วยเหตุที่ทนทานกว่า
และสีสันที่สวยงามท าให้คนในชุมชนนิยมใช้กระเบื้องเคลือบและสังกะสีเคลือบแทนเครื่องใช้ที่
ท าจากดินเผาท าให้ผลิตภัณฑ์ดินเผาบางกล่ าต้องหยุดกิจการลง  ระยะที่ 2 ประมาณ พ.ศ 2517 -
2520 นายปรีชา กัลยาศิริ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบางกล่ าได้ริเริ่มน าดินเหนียวใน         
อ าเภอบางกล่ า มาผลิตเป็นอิฐเผา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า  ท าอิฐอยู่ได้ประมาณ 
3 ปี ก็ต้องหยุดกิจการเนื่องจากตลาดมีความต้องการน้อยและขาดแรงงานในพ้ืนที่ระยะที่ 3 
ประมาณ พ.ศ 2528- ปัจจุบัน เยาวชนในหมู่ที่ 1 ต าบลบางกล่ าซึ่งมีสายเลือดรักศิลปะการปั้น คือ
นายชายชัย ทิพย์มณี ได้ศึกษาค้นคว้าด้านดินเผาบางกล่ าจากผู้อาวุโสในชุมชนและบุคคลภายนอก
ที่มีความรู้ด้านดินเผา และได้สร้างเตาเผาขนาดเล็กเผาเครื่องปั้นประเภทกระถางต้นไม้ และ
กระปุกออมสิน น าออกขาย แต่ตลาดให้การตอบรับน้อย จึงได้น าดินเหนียวบางกล่ าไปปรึกษาผู้รู้
เพ่ือเปลี่ยนจากดินเผาธรรมดาเป็นดินเผาเคลือบเซรามิคซึ่งเมื่อเผาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สีสัน
สวยงามตามธรรมชาติเมื่อน าไปจ าหน่ายในร้านจ าหน่ายของทีร่ะลึกที่กรุงเทพมหานคร มีลูกค้าคน
ไทย รวมทั้งลูกค้าต่างฯประเทศก็ให้ความสนใจและได้สั่งซื้อสินค้ารูปแบบต่างฯเป็นจ านวนมาก 
นายชาญชัย ทิพย์มณี ได้รวมกลุ่มชาวบ้านโดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่จัดตั้งกลุ่มดินเผาบางกล่ า
เพื่อถ่ายทอดศิลปะ    

 นายชาญชัย ทิพย์มณี อยู่ที่ 39 หมู่ 1 ต.บางกล่ า อ.บางกล่ า ใช้บ้านหลังนี้ค้นคว้า
ข้อมูลเรื่องราวของ “ดินบางกล่้า” หรือ “ดินสามน ้า”   ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เมื่อเผาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะมีสีที่สวยงามเป็นธรรมชาติ แข็งแรงคงทน โดยใช้วิถี
ศึกษาข้อมูลจากคนเฒ่า คนแก่เพื่อเรียนรู้ประติมากรรมการปั้นที่เป็นต้นฉบับของงานบางกล่ าโดย
แท้   รวมถึงคุณลักษณะโดดเด่นของดินเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีของชุมชน  
 สนใจในผลงานหรือจะสอบถามรายละเอียดต่างๆ โทรไปสอบถามได้ที่ 0-7432-8308 
ชาญชัย บอกยินดีให้ค าปรึกษารวมทั้งยินดีถ่ายทอดความรู้ให้ทุกๆคนที่ชื่นชอบในเรื่องการปั้น
ด้วย 
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รู้จริง สู่ท้าจรงิ  
ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “เฟาซี เบ็ญยหีมาน” 

 จากการศึกษาสภาพพื นท่ี  คุณลักษณะของดิน คุณเฟาซี   เบ็ญยีหมาน    
เกษตรกรหมู่ที่  11  ต าบลท่าช้าง   อ าเภอบางกล่ า   จังหวัดสงขลา  จึงตัดสินใจปลูกฝรั่งแบบ
ปลอดสารเคมี  เป็นพืชหลัก   พันธุ์ที่ปลูก  ได้แก่  พันธุ์แป้นสีทอง   พันธุ์กิมจู    เนื่องจาก
ต้องการที่จะปลูกพืชอายุนานให้ผลผลิตเร็ว ที่เลือกปลูกฝรั่ง เพราะฝรั่งอายุประมาณ  8  เดือน   
ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว    ทั้งยังสามารถเก็บผลผลิตไปจ าหน่ายได้ตลอดปี     นอกจาก
ฝร่ังปลอดสารเคมีเป็นพืชหลักแล้ว   ภายในสวนยังมีพืชผักพ้ืนบ้าน   พืชสมุนไพร   พืชสวนไม้
ยืนต้น   อาทิเช่น   ลองกอง   ทุเรียน   เงาะ  มังคุด   ปลูกร่วมยาง  กระเจี๊ยบแดง   ชะอม  ส้มจี๊ด   
เป็นต้น  ในส่วนของบริเวณท้ายสวนติดล าคลอง   

 จ า ก ก า ร น้ อ ม น้ า ห ลั ก ป รั ชญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง              

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้พบว่าสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได้  เป็นผลให้ไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน   กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันตนเอง
ได้  และผลจากการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วประสบความส าเร็จ  
ท าให้มีการใช้พ้ืนที่บ้านและสวนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน  เพื่อให้ความรู้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด  เปลี่ยนจิตส านึก  
ให้รู้จักพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน 

 ปัจจุบัน คุณเฟาซี  เบ็ญหยีหมาน เป็นวิทยากรประจ าชุมชนในการเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง   จากการท างานเพื่อสังคมที่ถ่ายทอดประสบการณ์
จริงที่ได้สั่งสมมานั้น   ได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยากรทางด้านการเกษตรที่ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป   โดยใช้หลักคิดเพียงว่า  การที่รู้แล้วไม่เก็บไว้เพียงคน
เดียวควรถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชน  ถ้าเราท าอย่างถูกต้องจะท าให้ส าเร็จ  ดังนั้นจึงต้องขยาย
ความรู้ให้กับคนอื่นและชุมชนต่อไป 

 ส าหรับผู้ที่สนใจและต้องการไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์การเรียนรู้
วิทยาลัยชีวิตปลายบางนา   สามารถติดต่อได้ที่  วิทยาลัยชีวิตปลายบางนา 4/1  บ้านท่า
ไทร  หมู่ 11 บ้านท่าไทร  ต าบลท่าช้าง   อ าเภอบางกล่ า   จังหวัดสงขลา  หรือติดต่อคุณเฟาซี  
เบ็ญยีหมาน  โทร. 086-293 4897 
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“อุทยานการศกึษาบา้นแมท่อมตก 

แหล่งเรียนรู้คูช่มุชน” 
 ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ไม่มีเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพียงเท่านั้น ยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่น่าสนใจเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงการด้าเนินชีวิตแบบพอเพียงของคนในชุมชนต้าบลแม่ทอม
อีกด้วย  
 “อุทยานการศึกษาบ้านแม่ทอมตก” เป็นอีกหนึ่ งแหล่ง เรียนรู้ ของ           
ต าบลแม่ทอม ซึ่งตั้งอยู่ที่ 25 ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา ซึ่งมีนายเจตน์ธนัช  กุลนิล 
ผู้ใหญ่บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต. แม่ทอม เป็นผู้น าที่มีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาหมู่บ้านให้
มีความย่ังยืน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้คนใน
พ้ืนที่ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตในการพ่ึงพาตนเอง น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
 ในอุทยานการศึกษาบ้านแม่ทอมตก แห่งนี้มีฐานการเรียนรู้หลากหลายให้ผู้
ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งมีเตานึ่งประหยัด
พลังงาน  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
ลาน การท าปุ๋ยหมักชีวภาพแบบน้ าและแบบแห้ง สวนผักคนเมือง  การท าเกษตรแบบประณีต 
การเลี้ยงผึ้งโพรง ธนาคารไข่ เป็นต้น ซึ่งมีนายเจตน์ธนัช  กุลนิล เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้  
 ไดม้ีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง โดยที่นายเจตน์ธนัช  กุลนิล 
หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอและศึกษาดูงานจากที่อ่ืนๆแล้วน ามาปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ของชุมชนตนเอง จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถ
รองรับผู้คนจากหลากหลายหน่วยงานที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้จากที่แห่งนี้ และในวันนี้
อุทยานการศึกษาบ้านแม่ทอมตก ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากมีหลายหน่วยงาน 
นักเรียน,นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน และมีรายการเข้ามาถ่ายท าหลายรายการ ส่งผลให้ผู้คน
หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนแห่งนี้เป็นจ านวนมาก  
 อุทยานการศึกษาบ้านแม่ทอมตก เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ สามารถเดินทางมาได้ที่ ม. 2 ต. แม่ทอม อ.บางกล่ า 
จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ :  081-7382563 นายเจตน์ธนัช  กุลนิล 
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 ไรซ์เบอรร์ีข่า้วอนิทรยี์ที ่คูหาใต้ 

 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ก าลังกลายเป็นข้าวเพื่อคนรักสุขภาพที่ก าลังได้รับ
ความสนใจอย่างมาก ไรซ์เบอร์รีก็คือข้าวสายพันธ์ุหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยสารอาหาร
ต่าง ๆ มากมาย และวันนี้ เราจะมาท าความรู้จักกับ ไรซ์เบอร์รีให้มากขึ้น            
ข้าวสายพันธ์ุนี้มีอะไรดีที่ท าให้เราไม่ควรพลาดหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 นางปรานี ทองรักษ์ ตระหนักเห็นว่าถ้าสุขภาพไม่ดี สาเหตุน่าจะมา
จากพฤติกรรมการกินจึงได้หันมาเริ่มท านาแบบดั้งเดิมโดยเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก
ใช้เองซ่ึงทาง กศน.อ าเภอรัตภูมิได้สนับสนุนวิทยากรต่อมาได้มีหน่วยงานต่างๆ
เข้ามาช่วยกันหนุนเสริมทั้งโดโลไมท์และเมล็ดพันธ์ุปอเทือง ส่วนพันธ์ุข้าว    
ไรซ์เบอรร์ี ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอต่อมากรมการข้าวได้
มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กท าให้การผลิตข้าวอินทรีย์ด าเนินกิจกรรมได้ครบวงจร
มากขึ้น มีการน าข้าวไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆ อาทิ น้ าข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี 
คุ๊กก้ีไรซ์เบอร์รีและมีการรวมกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ที่เข้มแข็งขึ้น 
 ปัจจุบันกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต าบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาได้ด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายจ านวนพันธ์ุข้าวหลากหลายยิ่งขึ้นทั้งข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมืองและข้าวหอมมะลิซ่ึงในปี พ.ศ2558 นางปรานี ทองรักษ์ได้รับรางวัล      
อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาคุ้มครองผู้บริโภคท าให้มีกลุ่มมวลชนมาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้ การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบ
วงจร ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปรานี ทองรักษ์ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์  ม.3 ต าบล
คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโทรศัพท์063-0594378 หรือติดต่อที่ กศน.ต าบลคูหาใต้ 
086-2996455  081-7282037 
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“ศูนยเ์รยีนรูเ้พือ่การพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง    

        ต้นแบบบา้นหนองเสาธง” 

 ที่มาของศูนย์การเรียนรู้ ดังกล่าว มาจากการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาศึกษาและท าความเข้าใจ สร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน 
น ามาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ , วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยมีแนวคิด
ในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การเป็นชุมชนพ่ึงตนเองแบบครบวงจร อยู่ร่วมกันด้วย
ความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการท าแผนชุมชนร่วมกันจน
น าไปสู่การปฏิบัติในหลายๆ ด้าน และด้านที่ส าคัญที่ท าการพัฒนา มาจนถึงวันนี้ 
คือ การด าเนินการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้เป็น “ศูนย์
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเสาธง” ของจังหวัด
สงขลา จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน หน่วยงานต่างๆ  

 โดยภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีกิจกรรม
การเรียนรู้หลายอย่าง อาทิ  การปลูกไผ่   การปลูกผักสวนครัว , การปลูกสมุนไพร 
การปลูกต้นไม้ท้องถิ่น การท าปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลา  เป็นต้น และก าลังพัฒนา
ไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 นอกจากนี้ได้มีการท ากิจกรรมแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน 
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ได้มาร่วมกันท า 
ร่วมกันส่งเสริม ร่วมกันพัฒนา จนท าให้เกิดการพัฒนา และขยายผลไปสู่
ครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่รอบๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรม  สัมมนา 
หรือศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
บ้านหนองเสาธง สามารถติดต่อได้ที่ นายถั่น จุลนวล หมู่ 6  ต าบลควนรู  อ าเภอ
รัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 90220 หรือติดต่อได้ที่ โทร / มือถือ 08 – 9869 - 4526 

112 



“ชิต ขวัญค้า”หลกัการท้า เกษตร 5 ต   

             น้าสู่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี ยงครอบครวั 

 นาย ชิต ขวัญค้า เ กิ ด ม า ใน
ครอบครัวที่ท านา อยู่ที่ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา ในวัยเด็กต้องช่วยพ่อแม่ท า
นามาตลอด ปี 2528 เกิดปัญหาน้ าท่วมหนักใน
ฤดูฝน แต่แห้งแล้งในฤดูร้อน ท านาก็ขาดทุน
ต้องทนท าเพราะไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไร ปี 
2537 ในหมู่บ้าน มีการขุดลอกร่องระบายน้ า 
ประกอบกับยางพาราราคาสูงจึงเปลี่ยนจากการ
ท านามาปลูกยางพารา ในช่วงที่รอให้ยางพารา
กรีดได้ จึงท าเกษตรผสมผสาน ลุงชิตได้ไปดู
งานในพ้ืนที่ของคนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง พบว่าผัก
พ้ืนบ้านจ าพวก ต้นเหลียง  ชะมวง ชะอม 
มะกอกป่า หมุย มันปู เติบโตได้ดี จึงเริ่มปลูกพืช
เหล่านี้ในปี 2540 โดยปลูกเป็นแถวเพ่ือเก็บขาย
ได้สะดวก แนวคิดในการปลูกพืชคือปลูกไม่
มากนัก แต่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี มีรายได้
สม่ าเสมอ โดยเก็บไปขายตลาดนัดทุกวันอังคาร 
และมีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้านอีกส่วนหนึ่ง แม้
รายได้ไม่มากนักแต่มีความสุขที่ได้ท าในสิ่งที่
ตนรัก ลุงชิตมีหลักการการท างานของตนเอง 
โดยให้มีหลักการท าเกษตร 5 ต คือ 

1. ต้องมีท้าเลท่ีเหมาะสม  

2. ต้องมีทุนรอน  

3. ต้องมีตลาด  

4. ต้องมีเวลา  

5. ต้องมีศูนย์บริการและถ่ายทอก

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

ปั จ จุ บั น  ส ว น เ ก ษ ต ร ผ ส ม ผ ส า น ข อ ง                 
ลุงชิต ขวัญค า เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน

และ เรี ยนรู้ เ กี่ ยวกับ เศรษฐกิจพอเ พียงใน
ครอบครัว และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแหล่ง
การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
อ าเภอรัตภูมิ และ กศน.ต าบลเขาพระ มีกิจกรรม
การเรียนที่หลากหลาย คือ การขยายพันธุ์พืช ,    
1แปลงผัก1ครอบครัว ,การท าน้ าหมักชีวภาพ
พด.2 ,การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.1,การผสมดิน
เพ่ือปลูก,การหมักดินเพ่ือปลูกผัก ,ธนาคาร
ต้นไม้,ผักพ้ืนบ้าน,วนเกษตร,การปลูกไผ่ตงด้วย
วิธีการตอน/,การให้ปุ๋ยทางระบบน้ า,การเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อพลาสติก,การเผาถ่านเพ่ือใช้ใน
ครอบครัว,การปลูก  ต้นแซะด้วยวิธีการตอน,
การเลี้ยงมดแดง,เตาเผาขยะ,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
,การเลี้ยงไก่แจ้,การปลูกพืชร่วมยางพารา,การ
ปลูกไผ่ร่วมยางพารา ,การเลี้ยงผึ้งการปลูก
มะนาว,การปลูกผักกินยอด 

 วั นนี้  แหล่ งการ เ รียน รู้ด้ าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง  ก ศ น .      

อ้าเภอรัตภูมิ และ กศน.ต้าบลเขาพระ 

พร้อมส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้  ศึกษาดู
งาน ผู้ที่สนใจเรียนรู้และศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ 
บ้านเลขที่  50/1 ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ .
สงขลา ลุงชิต    ขวัญค า 086-2940896 กศน.
อ าเภอรัตภูมิ 074-389174,กศน.ต าบลเขาพระ 
086-6935678,086-9550228 

113 



114 



        “สถาบันการเงินชุมชนต าบลก าแพงเพชร” 

                        เลขที่ 20/1 ม.10 ต.ก ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ  

                            จ.สงขลำ 90180  โทร. 093-5840622 

เก็บเงนิได ้..... ง่ำยนดิเดยีว 
 ในระยะนี้จะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ให้ เกิดการออมเงินกันมาก  
วินัยในการออม นั้นน่าที่จะมีการปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเยาว์  ในขณะเดียวก็
ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน 

 เมื่อปี พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณ โครงการ  SML สร้างที่ท า
การสถาบันการเงินชุมชนระดับต าบล  และเปิดให้กลุ่ม/องค์กรในต าบลและ
ต าบลใกล้เคียงมารวมกันลงทุน(หุ้น)  และมาร่วมกันฝากเงินและส่งตัวแทน
ของกลุ่ม/องค์กรหมู่ละ  2  คน  มาร่วมบริหาร และท าหน้าที่ระดมเงินออม ให้
กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนด าเนินธุรกิจ  โดย
จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออม  และคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม   หรือจะเก็บออมไว้ใน
สถาบันการเงินต่างๆ  เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยงอกเงยก็ได้  

 เป็น สถาบันการเงินชุมชน อีกแห่งหนึ่ง ที่จะเข้ามาเป็นตัวกลาง
ให้บริการทางการเงินแก่คนทั้ง  2  กลุ่ม คือ  กลุ่มหนึ่งมีรายได้แล้วต้องการจะ
เก็บออมไว้   ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ งต้องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจของ
ตน  สถาบันการเงินจะระดมเงินออกจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ กัน  แล้ว
ให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมไปลงทุนในกิจการของตน  โดยสถาบันการเงินแห่งนี้ จะ
เพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการการเงินของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
โดยมี นายอิสมาแอล  สามารถ  ท าหน้าที่ประธานสถาบันการเงิน
ชุมชนต าบลก าแพงเพชร  
สถาบันการเงินชุมชนต าบลก าแพงเพชร  
• ช่ือ-สกุล ผู้ติดต่อ  นางสาวธนวรรณ  รัตนสุวรรณ โทร. 093-5840622 
• ที่ตั้ง  เลขที่  20/1  ม.10 ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
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ปลูกไผต่งลมืแลง้ใหไ้ด้กา้ไรมากกวา่ขาดทนุ 

สร้างรายไดป้ลีะ 2 แสน 

 การสร้างรายได้จาก ไผ่ตงลืมแล้ง ปีละ 2 แสนบาท ในพ้ืนที่เพียง 1 ไร่ เพียงแค่
ท่านจริงจังและใส่ใจในทุกอย่างต่อสิ่งที่ท่านท า ซึ่งในที่นี้คือการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง โดยทั่วไป
แล้วหลายต่อหลายท่านที่ปลูกไผ่ตงลืมแล้งนั้นอาจจะมาจากเหตุผลที่ต่างกัน เช่น การทนต่อ
สภาพอากาศที่แล้งและร้อน น้ าท่วมขัง อีกทั้งยังดูแลได้ง่าย การให้ผลผลิตที่ต่อเนื่องตลอดทั้ง
ปี การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ท าให้มีการแปรเปลี่ยนมีรายได้เข้ามาไม่ขาดสาย จากการปลูกไผ่ตง
ลืมแล้ง ที่มากกว่าจากการขายหน่อ เช่น การขายล าไผ่ ท าให้สามารถสร้างรายได้เกิน 2 แสน
บาทใน 1 ปี  

 “ตัวผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลท่ีผมท้าขึ นมานี อาจจะจุด

ประกายความคิดหรือมีประโยชน์ต่อท่านท่ีปลูกและคิดท่ีจะปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

นี ไม่มากก็น้อย” คุณสมศักดิ์ สว่างวงศ์ เจ้าของสวนกสิกรรมธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เล่าให้เราฟังว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกับ กศน.ต าบลก าแพงเพชร ได้มีโอกาสได้
เรียนรู้และไปดูงานจากพ้ืนอ่ืนๆ ที่ กศน.ได้จัดกิจกรรม กลับมาก็ตั้งสติคิดใหม่ โดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นแรงผลักดันความคิด ที่จะเปลี่ยนพ้ืนที่
ตัวเองที่ว่างเปล่าอยู่ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงได้ใช้องค์
ความรู้ที่ได้เรียนรู้มา ปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับภูมิอากาศที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และตัดสินใจ
เอาไผ่ตงลืมแล้งปลูกในพ้ืนที่ 1 ไร่  
 หลายท่านที่คิดที่จะเริ่มปลูกไผ่ตงลืมแล้งเพื่อสร้างรายได้ฟังแล้วอาจจะตกใจ อย่าพ่ึง
ตื่นตระหนกและเลิกล้มความตั้งใจไปเสียก่อน เพราะอาจจะเจอปัญหาหลายอย่าง เช่น ปลูก
ไปแล้วไผ่ไม่โต ไม่แข็งแรงมีโรคท าให้ต้องเสียเวลา เสียเงินทองในการมาดูแลรักษาไปท า
อย่างอ่ืนดีกว่าที่สร้างรายได้ให้ทุกๆท่าน จริงๆ แล้วไผ่ตงลือแล้งเป็นพืชที่ปลกูและดูแลไม่ยาก 
แต่หากเริ่มต้นไม่ถูกวิธีหรือเริ่มต้น แบบงูๆ ปลาๆ ก็อาจจะก่อปัญหาสร้างความร าคาญใจให้ผู้
ปลูกไผ่ตงลืมแล้ง มิใช่น้อย  
 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราลองแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักคิด วิธีการ และกระบวน
ปลูกไผ่ตงลืมแล้งเพ่ือสร้างรายได้ จากสวนกสิกรรมธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม่ ของคุณ
สมศักดิ์ สว่างวงศ์ ตั้งอยู่ที่ 132/1หมู่ที่ 13 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หรือ
ติดต่อประสานผ่านทาง กศน.ต าบลก าแพงเพชร โทร 0816251310 
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อ้าเภอสทิงพระ  
พัฒนาทางสังคมให้ชุมชน

เข้มแข็งอย่างอย่างยืน 

ยุทธศาสตร์อ าเภอสทิงพระ ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอสทิงพระ 
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กะหล่า้ปลบีานทีบ่า้นพงัสาย 
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 กะหล่้าปลี เป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง มีลักษณะแตกเป็นกอ เนื้อหวาน 
กรอบ ในกะหล่ าปลีมีสารเอสเมธิลเมโธโอนิน สามารถรักษาโรคกระเพาะ
อาหารและมีสารกอยโตรเจน ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคคอพอก   นอกจากนั้น 
 ยังพบว่ามีสารต้านมะเร็งโดยเฉพาะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งล าไส้   กะหล่้าปลี มีอายุการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3 เดือน 
และเจริญเติบโตได้ดี ในดินเหนียวปนทรายรว่น ปลูกได้ตลอดทั้งป ีเป็นพืชที่กนิ
ได้ทุกส่วน เมื่อต้นโตเต็มที่ ตัดส่วนหัวกะหล่ าปลีออกแล้ว ยังเหลือส่วนล าต้นที่
สามารถแตกยอดใหม่ ออกมาเป็นแขนง ให้บริโภคได้อีกด้วย 
 นายจงดี  รัศมี อายุ 65 ปี (อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต าบลกระดังงา อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจ คิดว่าตนเอง 
และครอบครัวจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จึงได้ปลูกผักกิน
เอง เพื่อความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในพืชผัก รักษาสุขภาพจากการบริโภค 
และเหลือขาย เช่น มะเขือ กระหล่ าปลี ผักกาด ฯลฯ   

 ปัจจุบัน กะหล่้าปลี ที่ปลูก เป็นที่ต้องการของตลาดในชุมชนเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมีการปลูกน้อย และปลอดสารพิษอีก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว มี
ใบที่สวยงาม  จึงเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปกับแหลงกะหล่ าปลีที่สวยงาม 
ผู้สนใจศึกษาดูงานติดต่อ นายจงดี รัศมี ม.7 ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิงพระ   
โทร 087-3957844 หรือครู กศน.ต าบลกระดังงา 089-6574650  
 



เกษตรผสมผสาน ที่บ้านคลองร ี
 บทเรียนในอดีตของเกษตรกร  นายสมพงศ์  พะยัติ จากการเริ่มต้นปลูก
พืชเศรษฐกิจเชิงเดียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปลูกแบบผสมผสาน ด้วยการหันกลับมาปลูกพืช
พ้ืนเมือง  เช่น กล้วย  มะละกอ  มะนาว  มะพร้าว  เพ่ือให้พืชพ่ึงพากัน เน้นการปรับปรุงดิน  ให้
ดินบ ารุงต้นไม้   
 โดยเริ่มแรก ปี 2550  ลงทุนปลูกปาล์ม ในเนื้อที่ 5 ไร่ แต่ประสบปัญหา ราคาปาล์ม 
ปัญหาเรื่องการตลาด   ต้องใช้เงินลงทุนสูง  ท าให้ประสบปัญหาขาดทุน   ปี 2550  จึงหันมา
สนใจการท าการเกษตรแบบผสมผสาน “สวนเกษตรผสมผสานบ้านคลองรี” โดยการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าอาชีพเกษตร  การใช้เหตุผล  ความ
พอประมาณมาใช้   เนื่องจากเป็นที่นา (ดินเหนียว) ซึ่งมีธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกกล้วย 
เพราะจะท าให้รสหวาน  อีกทั้งตนเองได้ไปศึกษาดูงาน  การปลูกกล้วยแบบใหม่ที่ท าให้ลด
ระยะเวลาในการปลูก คือ ปกติกล้วยจะให้ผลผลิต  หลังจากปลูกประมาณ 11-12 เดือน    แต่หาก
ปลูกแบบกลับหัว    จะท าให้สามารถได้ผลผลิต หลังจากปลูกประมาณ 8-9 เดือน   และยังท าให้
ได้ผลผลิตมากว่า 3-4 เท่า  มาใช้โดยการท าปุ๋ยหมัก   และน้ าหมักจากผลไม้ไว้ใช้ในการช่วยเพ่ิม
ผลิต และปรับปรุงดิน    โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี   ยึดหลักคุณธรรมในการผลิตผลผลิตที่
ปลอดภัย  มีการขุดแหล่งน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง    ขุดคูน้ ารอบแปลงเพ่ือกั้นสัตว์(วัว)บุกท าลาย
สวนเกษตร  มีการน าพันธุ์ปลามาปล่อยในคูน้ าเพื่อเป็นรายได้เสริม   การใช้ความพยายามในการ
ท าเกษตรในพ้ืนที่ 7 ไร่   ด้วยความขยัน  อดทน   และความพยายามศึกษาหาความรู้ การเข้าร่วม
กิจกรรม  อบรม กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรในพ้ืนที่   และที่
ส าคัญยังน าหลักการทรงงานของในหลวงในเรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน  ปลูกพืช
หลายๆ ชนิด   เพื่อให้พืชได้แต่ละชนิดได้อาศัยเอื อประโยชน์ต่อกัน     และเป็น
การบริหารเวลา  บริหารพ้ืนที่  และลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาสินค้าเกษตร เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว และพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข   

 สวนเกษตรผสมผสานบ้านคลองรี   สวนเกษตรปลอดสารพิษ การปลูกกล้วย
แบบกลับหัว   การบริหารจัดการสวนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  สนใจติดต่อ สวนเกษตร
ผสมผสานบ้านคลองรี นายสมพงศ์  พะยัติ  โทร. 0896559567  ถนน  พะโค๊ะ- ระฆัง    หมู่ที่ 5  
ต าบลคลองรี   อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
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เกษตรธรรมชาตบิ้านดอนคนั 
 บ้านดอนคัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงเป็นหลัก  ซ่ึงในการประกอบ
อาชีพนั้น ได้มีการขุดไร่นาสวนผสมเป็นจ านวนมาก  ปลูกพืชหลากหลายชนิด  
และเลี้ยงปลาเป็นจ านวนมาก ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ 
 จากการขุดไร่นาสวนผสมเนื้อที่ จ านวน  3 ไร่กว่า  ในปี  พ.ศ. 2540 
นายสุรพล พาณิชกรณ์ ได้ทดลองปลูกส้มโอเป็นจ านวนมาก  แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  หลังจากนั้นได้หันมาปลูกมะม่วง  และไม้ยืนต้น  ก็ไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร    เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง    จนกระทั่งเมื่อปี  2555  จึงได้หันมา
ปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติ  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการท าอาชีพเกษตร   ใช้หลักการมีเหตุผล  ความพอประมาณ  พื้นที่ที่เป็น
ดินเหนียวสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด  ได้ขุดเป็นร่องน้ า ปลูกกล้วย  
ปลูกมะนาว   ปลูกไผ่หวาน  ปลูกทุเรียนเทศ  ตะไคร้  และเลี้ยงสัตว์   นอกจาก
การปลูกพืชเหล่านี้แล้ว  บางส่วนที่ขุดเป็นร่องน้ าและขุดเป็นบ่อ   เลี้ยงปลา 
และสามารถเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

 ปัจจุบันเกษตรธรรมชาติบ้านดอนคัน เป็นเกษตรธรรมชาติที่
ปลอดสารพิษ    มีการปลูกกล้วย  ปลูกมะนาว  ปลูกไผ่หวาน   เลี้ยงปลา  เลี้ยง
สัตว์    และท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง มีผลผลิตได้สูง เสริมรายได้ให้กับครอบครัว 

 ผู้สนใจสามารถศึกษา และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณสุรพล  

พานิชกรณ์ โทรศัพท์มือถือ  089-4641041 ที่ตั้ง – บ้านเลขที่  79/1  หมู่ที่  7  
บ้านดอนคันเหนือ  ต าบลคูขุด  อ าเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา  
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ดอกมะล ิท้ารายได้งาม ที่บ้านพงัสาย 

 มะลิเป็นไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดกลางบางชนิดก็มีล าต้นแบบเถาเลื้อย ล าต้นมีความสูง
ประมาณ1-3 เมตร ผิวเปลือกล าต้นสีขาวมีสะเก็ดรอยแตก
เล็กน้อย ล าต้นเล็กกลมแตกกิ่งก้านสาขาไปรอบ ๆ ล าต้น ใบเป็น
ใบเดียวแตกใบเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านและกิ่งลักษณะของใบ
มนป้อม โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเป็นมันสี
เขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-
5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ออกตามส่วนยอดหรือตามง่าม
ใบ ดอกเล็กสีขาวมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็น
วงกลมหรือซ้อนกันเป็นช้ันแล้วแต่ชนิดพันธ์ุ ขนาดดอกบาน
เต็มที่ประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสี
ด าภายในมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ดนอกจากนี้ลักษณะของล าต้นและ
ดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธ์ุ สามารถเจริญเติบโตได้ในดิน
ร่วนซุย ออกดอกได้ตลอดปี 

 นางอรนุช  ไชยชนะ อายุ 39 ปี ปัจจุบันเป็น อสม. 
หมู่ที่ 7 บ้านพังสาย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ท าสวน
ดอกมะลิเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว เก็บดอกขาย และร้อย
เป็นมาลัยขายสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย อีกทั้งปลูกผักสวนครัว
ร่วมกันในสวนดอกมะลิอีกด้วย เช่น ผักกาด ถั่วฝักยาว ฯลฯ 
 ปัจจุบันดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาด เริ่มมีเกษตรกร
ข้างเคียงหันมาปลูกกันเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นพืชดอกที่ลงทุน
ปลูกแค่ครั้งเดียว แต่อยู่ได้นานหลายปี ขึ้นอยู่กับการดูแล และ
รักษาดิน ผู้สนใจศึกษาดู งานติดต่อ นางอรนุช ไชยชนะ         
โทร 080-5443195 หรือครู กศน.ต าบลกระดังงา 089-6574650  
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มะเขอืยาวพนัธุพ์ื นบา้น  

เนื อขาว หวาน กรอบ บ้านนางเหลา้ 

 มะเขือยาว เป็นพืชข้ามปี สามารถเจริญเติบโตในดินได้ทุกสภาพของ
ดิน  ปลูกได้ตลอดปีและทั่วทุกภาค ของประเทศไทย มะเขือยาว เป็นพืชที่เรา ใช้
ส่วนผล ในการบริโภค ใช้เป็นผักสด หรือประกอบ อาหารได้หลายชนิด 
 นายพิศ  ชูแสง  อายุ  62 ปี (อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 บ้านนางเหล้า) ปัจจุบัน
อาชีพเกษตรกร  เป็นคนในภูมิล าเนา   ในอดีตได้ประกอบอาชีพมาหลากหลาย
อาชีพ ช่วงบั้นปลายชีวิตนับเป็นเวลา 10 กว่าปี ที่ผ่านมาจนปัจจุบัน  กลับมา
หลงใหลกับอาชีพด้านการเกษตร มีที่ดินที่นากี่แห่งก็ขุด ถม ปรับสภาพเพื่อปลูก
ไร่นาสวนผสมพืชผักต่างๆ เช่น มะเขือยาวพันธ์ุพื้นบ้าน  มะละกอ  มะนาว 
มะพร้าวน้ าหอม กล้วยและพืชผักต่างๆ   
 ปัจจุบัน มะเขือยาวพันธ์ุพื้นบ้าน ได้ผลผลิตดีและได้ผลผลิตสูงเป็นที่
ต้องการของท้องตลาดในท้องถิ่น พื้นที่ข้างเคียงและสามารถการันตีคุณภาพได้
จากการส่งขายใน “ตลาดนัด มอ.หาดใหญ่” 

 หากท่านใดสนใจศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้  “การปลูกมะเขือยาว
พันธุ์พื นบ้าน” สามารถติดต่อได้ที่  คุณพิศ  ชูแสง  หมู่ที่ 3 บ้านนางเหล้า ต าบล
ชุมพล  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 081-896-1239 
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ปลูกมะนาวแปน้พิจิตรในปลอ้งบอ่ 

 มะนาวแป้นพิจิตร 1  เมื่อปลูกแล้วจะโตเร็วมาก จุดเด่นของมะนาว
สายพันธ์ุนี้ คือ ทนต่อโรคต่างๆ เป็นอย่าง ภาพรวมของส่วนต้นใบก่ิง ของมะนาว
แป้นพิจิตร 1 ดีมาก การออกลูกก็เป็นทรงแป้นติดผลโตดกมาก 

 “มะนาวแป้นพิจิตร 1” ปลูกจนติดผลแล้ว ปรากฏว่ามีข้อเด่น คือ ติด
ผลดกมาก และที่ส าคัญเป็นมะนาวที่มีความทนทานต่อการถูก “โรคแคงเกอร์” 
ลงเกาะกินผลได้ดีกว่ามะนาวสายพันธ์ทั่วไป    ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกผล
ค่อนข้างบาง ให้น้ าเยอะ มีรสเปรี้ยวจัด ท่านที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของสวนมะนาว
หรือปลูกมะนาวต้องหาข้อมูลประกอบการว่าจะตัดสินใจท าสวนมะนาวพันธ์ุ
อะไร ถึงจะคุ้มค่า และมีผลตอบแทนสูง 
 นางมณฑา  ศรีสุข  อายุ 58 ปี ปัจจุบันอาชีพเกษตรกร ต าบลบ่อแดง อาชีพ
เดิมท านา และท าสวนเนื่องจากปัจจุบันมะนาวราคาแพงจึงหันมาปลูกมะนาวใน
ปล้องบ่อแทน 
 ปัจจุบันมะนาวแป้นพิจิตรได้ผลผลิตดีและได้ผลผลิตราคาสูงเป็นที่
ต้องการของตลาดในท้องถิ่นพื้นที่ข้างเคียงและขายส่งตลาดในอ าเภอหาดใหญ่
 หากผู้สนใจศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ “การปลูกมะนาวในปล้อง
บ่อ” สามารถติดต่อได้ที่      คุณมณฑา  ศรีสุข 16/4  หมู่ที่ 6  ต.บ่อแดง  อ.สทิง
พระ จ.สงขลา  โทรศัพท์ 089-7352769 
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อาชีพเสริม รายได้หลกั  

“ดอกมะลขิาวสวย” 
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 การปลูกดอกมะลิขาย ได้กลายเป็นหนึ่งอาชีพที่มีผู้คนทั่วไปสนใจ
เพราะเป็นหนึ่งอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน แถมลงทุนน้อยและลงทุนหนึ่งครั้งได้
ผลผลิตถึงสิบปี 

 อาชีพการปลูกดอกมะลิ อาศัยการดูแลและเอาใจใส่หากดูแลไม่ดี
อายุของดอกมะลิจะสั้นลง แต่ทางกลับกันหากดูแลดีๆจะให้รายได้ดีมากจากอาชีพ
เสริมเป็นอาชีพหลักในครอบครัวท ารายได้ ประมาณ300- 500 บาท ต่อวัน 

 “พรปวีณ์  อุบลสุวรรณ์” ผู้หญิงใจสู้และกตัญญูต่อพ่อแม่ ต้องกลับ
สู้บ้านเกิดมาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ป่วย ถือเป็นแบบอย่างตัวอย่างของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างน่าชมเชย เพราะนับตั้งแต่ตัดสินใจทิ้งงานในเมืองหลวงสู่บ้าน
เกิดแล้วสานต่องานที่พ่อแม่ท ามา นับกว่าส่ีสิบปีด้วยอาศัยความรู้และเป็นผู้ที่ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนจนกลายเป็นอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวและมีเงินเหลือเก็บเป็นกอบ
เป็นก า 

 วันนี้ “ดอกมะลิ”มีจ าหน่ายไม่เพียงพอกับที่ตลาดต้องการยังต้องส่งซ้ือ
จากเพื่อนบ้านที่ปลูกมะลิเพื่อให้ทันกับที่ลูกค้าต้องการ ใครสนใจศึกษาดูงานการ
ปลูกดอกมะลิที่ใช้เทคนิคง่ายๆได้ผลผลิตมาก  สามารถติดต่อได้ที่ คุณพรปวีร์   
อุบลสุวรรณ์ 77/2 หมู่ที่  3 ต าบลวัดจันทร์    อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
โทรศัพท์ 08-69693775 
 



วิสัยทัศน์อ าเภอกระแสสินธุ์  ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอกระแสสินธุ์ 
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บุหลันฟาร์ม   

     “1  ไร่ คนเกาะใหญ่ หายจน ด้วยเกษตรผสมผสาน” 

 ที่ดินเพียง 1 ไร่ อำจดูไม่มำกมำยนัก แต่หำกมีกำรศึกษำ จัด
ระเบียบกระบวนกำรคิด และวำงแผนอย่ำงรอบคอบ เรำก็จะสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พื นที่ได้อย่ำงคุ้มค่ำ สำมำรถสร้ำงรำยได้ และสร้ำงควำมสุขให้กับครอบครัวได้อย่ำง

ยั่งยืน ด้วยกำรท ำ “เกษตรผสมผสาน” 

 คุณนิตยำ   อภัยพรม  เจ้ำของบุหลันฟำร์ม เปิดเผยว่ำ 
ตนเองได้เช่ำที่ดินจ ำนวน  1  ไร่เพ่ือที่จะท ำกำรเกษตรไว้ส ำหรับกินในครัวเรือน  และ
ประกอบอำชีพเป็นแม่ค้ำรับซื อของเก่ำด้วย และต่อมำได้ผันตัวเองจำกแม่ค้ำรับซื อ
ของเก่ำ มำประกอบอำชีพกำรท ำเกษตรผสมผสำน เพรำะด้วยสภำพร่ำงกำยไม่
แข็งแรงและมีอำยุมำกขึ น จึงได้เริ่มท ำกำรเกษตรอย่ำงจริงจัง  ได้แก่ กำรปลูกพืช
หมุนเวียน กำรเลี ยงปลำ  กำรท ำน  ำหมักชีวภำพ และกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  โดยเริ่มแรก
ได้ซื อก้อนเชื อเห็ดนำงฟ้ำมำเพำะเพ่ือเก็บดอกขำย  และต่อมำก็เริ่มศึกษำกำรท ำก้อน
เชื อเห็ดเพ่ือใช้ในกำรเพำะเอง และขำยก้อนเชื อเห็ดให้กับผู้ที่สนใจด้วย เพรำะเห็ดชนิด
นี  เป็นที่ต้องกำรของตลำด แต่ในช่วงฤดูร้อนผลผลิตจะออกมำไม่ค่อยดีมำกนัก ต่อมำ
จึงได้ปรับเปลี่ยนมำเพำะเห็ดฟำงเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 

 ด้วยควำมสนใจและรักในงำนกำรท ำเกษตร จึงได้มีกำรขยำยท ำ
โรงเรือนเพำะเห็ดเพ่ิมจำก 1 โรงเป็น 4 โรง รวมถึง กำรสลับปลูกพืชทำงกำร
เกษตรแบบหมุนเวียน  โดยจะไม่ทิ งช่วงให้ดินว่ ำงเปล่ ำ เลย    โดยทำง                  
คุณนิตยำ อภัยพรม ได้กล่ำวว่ำตนเองได้ ผลิตน  ำหมักชีวภำพจำกเศษอำหำร 
เศษผัก ของเหลือใช้ต่ำงๆ เพื่อที่จะน ำมำใช้ในกำรรดพืชผลทำงกำรเกษตร 
ช่วยลดต้นทุนและยังช่วยรักษำสภำพดิน จึงท ำให้ตนเองได้ปลูกพืชได้ทุก
ช่วงฤดูกำล ปัจจุบันทำงครอบครัวมีรำยได้หลักจำกกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตร
ไม่ต่ ำกว่ำเดือนละ 30,000 บำทต่อเดือน  และสำมำรถส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือ โดย
ไม่มีหนี สินใดๆ 

 จำกระยะเวลำเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ  5  ปี บุหลัน
ฟาร์ม ได้พัฒนำจำกธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ไปสู่ธุรกิจที่เติบโตขึ นเรื่อยๆจนสำมำรถ
ส่งออกไปขำยยังตลำดในชุมชน และตลำดในเมืองได้ จนสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ครอบครัว และสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่สนใจท ำกำรเกษตรผสมผสำนได้  
ใครสนใจศึกษำดูงำนเพ่ือเรียนรู้ได้ที่  24 /3 หมู่ที่  3  ต ำบลเกำะใหญ่  อ ำเภอกระแส
สินธ์ุ จังหวัดสงขลำ  90270  นำงนิตยำ   อภัยพรม    บุหลันฟำร์ม โทร 097-1278672 
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คลองโหนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 การปลูกพืชชนิดต่างๆ ต้องควบคู่กับการรดน้ า และใส่ปุ๋ย เ พ่ือการ
เจริญเติบโต ปุ๋ยเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืช ถ้าพืชได้ปุ๋ยน้อยหรือ
ขาดปุ๋ย ก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามอย่างเต็มที่ ทั้งยังให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้เลย การ
ท าปุ๋ยอินทรีย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปุ๋ยชีวภาพ คือปุ๋ยที่เกิดจากการน ามูลสัตว์ 
ได้แก่ มูลวัว มูลไก่ ซึ่งมูลเหล่านี้จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน และพืช เป็นการ
เพ่ิมจุลินทรีย์วัตถุในดิน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ในดินอยู่เสมอ การท าปุ๋ย
อินทรีย์แล้วน ามาอัดเป็นเม็ด เป็นวิธีที่สามารถท าได้ง่าย ต้นทุนไม่สูงสามารถ
น าไปใช้ได้ง่าย ช่วยลดการฟุ้งกระจายเป็นฝุ่นของปุ๋ย 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลกระแสสินธุ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก มีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของผลผลิตทาง
การเกษตร เกษตรกรที่ประกอบอาชีพยังคงใชปุ้๋ยเคมีทีม่ีขายตามท้องตลาด ซึ่งการใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมากมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ท าให้คุณภาพดินเสื่อมสภาพ
ไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี  และต้นทุนของปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูง ท าให้
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรที่น้อยลง  จากเหตุผลดังกล่าว 
เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั งกลุ่มกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพขึ น   
 ปัจจุบันกลุ่มปุ๋ยอินทรีชีวภาพ ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพแบบผง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพรูปแบบอัดเม็ด ในการด าเนินงานมี 
นำยไพรัตน์  พิทักษ์ธรรม เป็นประธานกลุ่ม และด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อขายให้กับสมาชิกในราคาย่อมเยา โดยมีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุน และช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้เป็นที่รู้มากขึ้น  
 จากระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันทางกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้จ าหน่าย
ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่
สนใจ สนใจศึกษาดูงานได้ที่  แหล่งเรียนรู้  คลองโหนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  นายไพรัตน์  พิทักษ์ธรรม   บ้านคลองโหนหมู่ที่ 3 ต าบลกระแสสินธุ์ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  โทร 081-2753616 
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 กะเพรา พืชยอดฮิตของการปลูกริมรั้วเพราะขึ้นง่าย สามารถปลูกได้ในดิน
เกือบทุกประเภท นิยมปลูกตามข้างทาง ริมร้ัว มีกลิ่นหอม ไม้เป็นต้นเตี้ย สามารถปลูก
ได้ทั้ง กะเพราขาว และ กะเพราแดง มีสรรพคุณมากมายต้ังแต่ ราก ใบ เมล็ด เลยทีเดียว 
พริกขี้หนู การปลูกพริกขี้หนูในลักษณะผักสวนครัวนั้นนิยมการหว่านเมล็ดลงใน
แปลงปลูก ไม่เหมือนกับการปลูกในลักษณะเป็นการค้าที่ต้องมีการเพาะกล้าก่อนแล้ว
จึงย้ายลงแปลงปลูก พริกเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ ามาก ถ้ามีความชื้นสูงไป ควรพรวน
ดินให้น้ าระเหยออกจากดิน ส่วนในกรณีที่ดินแห้งไป และไม่อาจให้น้ าได้อย่าง
สม่ าเสมอ ควรใช้วัสดุคลุมดินเพ่ือช่วยรักษาความชื้นในดิน คะน้า การปลูกนี้ไม่ต้อง
ขุดลึก เนื่องจากระบบรากของคะน้าไม่ลึกมาก ขุดพลิกดินตากแดดไว้ 7-10 วัน แล้ว
ย่อยพรวนเป็นก้อนเล็กๆ การปลูกคะน้าใช้วิธีหว่านเมลด็ลงในแปลงได้เลย โดยวิธีการ
หว่านเมล็ดแบ่งออกเป็นสองวิธีคือ การหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งแปลง และวิธีโรย
เมล็ดแบบเรียงแถว มะระ เป็นพืชผักล้มลุกล าต้นเป็นเถา ชอบดินร่วนซุย น้ าไม่ขัง 
นับว่าเป็นพืชผักที่อายุสั้น ซึ่งถ้าหากนับจากวันเริ่มปลูกถึงวันเก็บผลผลิตได้ประมาณ 
45-55 วันขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก แต่ก่อนที ปลูกง่ายไม่ต้องมีการดูแลมาก ให้ขึ้นเลื้อย
ตามต้นไม้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีอีกสามสี่อย่าง เช่น มะกรูด มะนาว ขมิ้น ข่า ซึ่ง
ครัวเรือนของไทยทุกๆ บ้านน่าจะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
แบบนี้อยู่แทบทุกวันเลยทีเดียว และสามารถ ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ได้อีกด้วย 

 ส าหรับพืชผักสวนครัวรั้วกิน ปลูกง่าย ทานดี น่ามี

ติดบ้าน ได้ผลิตได้ขาย เป็นของนำยทิวำ  สังขบุญญำ ในต าบลเชิงแส 
เป็นแหล่งต้นแบบเพ่ือให้ประชาชนที่สนใจหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
นายทิวา  สังขบุญญา   เลขที่   21/3  หมู่ที่  3  ต าบลเชิงแส  อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัด
สงขลา โทร   088-790-7027 
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มะพร้าวโนบราพารวย บ้านน้ าโอ 

 คุณสุเทพ หรือพี่อ๊อด ชูศรี เกษตรกร วัย 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 3  
ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา พลิกผืนนา จ านวน 30 ไร่ จากที่เคยท านา 
และปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่มาท าสวนมะพร้าวน้ าหอมแทนตั้งแต่เมื่อ 8 ปีที่แล้ว และ
ปัจจุบันประสบความส าเร็จเนื่องจากมะพร้าวน้ าหอมก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง
มาก จากอดีตที่เคยท านา และประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ า   
 สุเทพ ชูศรี จึงหันมาปลูกมะพร้าวน้ าหอมจากปัญหาราคาข้าวตกต่ าเมื่อ 8 ปี
ก่อน ด้วยสภาพดินเป็นดินเหนียว มีน้ าอุดมสมบูรณ์ ท าให้มะพร้าวน้ าหอมที่สั่งซื้อพันธุ์มา
จากภาคกลางให้ผลผลิตดี ผลใหญ่ น้ าหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ สวนมะพร้าวของพ่ีอ๊อด 
แปลงปลูกกว้าง 8 เมตร ปลูกสลับฟันปลาห่างกัน 6x6 เมตร  ขุดร่องน้ ากว้าง 4 เมตร  ลึก 
1.20 เมตร ให้ระดับน้ าต่ าจากโคนต้น 40 เชนติเมตร เคล็ดลับคือการใส่เกลือเมื่อเริ่มออก
ผลเพ่ือให้มะพร้าวมีน้ าที่หวาน โดยใส่ห่างจากโคนต้นราว 50 เชนติเมตร เปิดตัวจำก
มะพร้ ำ วน  ำ หอมน  ำ โ อ ในสวน  ปั จ จุบั นมี ก ำ รน ำม ำ แปรรู ป เป็ น            
มะพร้ำวโนบรำ ที่ก าลังสร้างชื่อให้กบั อ าเภอกระแสสินธ์  จังหวัดสงขลา อย่างมากมี
กลิ่นหอม และรสชาติหวานมาก ผลมะพร้าวอายุครบ 170 วัน ปลอกเปลือก คว้านเอาเนื้อ
พร้อมน้ ามะพร้าวออกจากกะลา ซึ่งต้องอาศัยความช านาญอย่างมากในการกะเทาะกะลา
ออกจากเนื้อมะพร้าวไม่ฉีกขาดน้ า ตัดแต่งล้างผิวเนื้อมะพร้าวท าความสะอาดพร้อม
รับประทาน ตกแต่งใส่ตะกร้าใบตาลจักรสานฝีมือผู้สูงอายุในหมู่บ้าน รองใบเตยหอม 
พร้อมหลอดดูดจากธรรมชาติ ทุกขั้นตอนจากแปลงปลูกถึงมือผู้บริโภคล้วนปลอดสารเคมี 
ท าให้สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก 
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  และราว 1 ปีที่ผ่านมา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของมะพร้าว
น้ าหอม โดยการคว้านให้เหลือเฉพาะเนื้อกับน้ ามะพร้าวและตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า 
“มะพร้าวโนบรา” ส าหรับชื่อมะพร้าวโนบรา เป็นชื่อที่คิดขึ้นเองเพ่ือให้โดนใจ
ลูกค้า เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์จนฮิตติดตลาดหลังจากที่ไปเห็นแถวภาคกลาง และกลับมา
ลองท าดู จนขณะนี้จะท าเป็นมะพร้าวโนบรา ทั้งหมดไม่ขายเป็นลูก หรือเป็นทะลาย
เหมือนที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากขายได้ถึงลูกละ 50 บาท และมีตลาดรองรับทั้งตลาดทั่วไป 
และส่งห้างเช่นห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ หรือเพ่ิมช่องทางตลาดทั้งไลน์ และเฟ
ซบุ๊กซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก 
 ส าหรับมะพร้าวโนบรา ติดตลาดจนผลิตไม่ทันเนื่องจากการสับมะพร้าวที่
จะต้องเอาเปลือกออก และแคะเอาเนื้อออกมาต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษไม่ให้เนื้อ
มะพร้าวแตก และการแพคกิ้งจะมี ตะกร้าสานด้วยใบตาล รองด้วยใบตอง 
และใบเตย ส่วนหลอดดูดท าจากต้นลาโพธิ์ที่มีเปน็จ านวนมากใน อ.กระแสสินธุ์ และซีล
ด้วยพลาสติกน าไปแช่เย็นเพ่ือให้ดูดี และน่ากินยิ่งขึ้น การตอบรับที่ดีของตลาดทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศจนขณะนี้มะพร้าวโนบรา ก าลังติดตลาดทั้งใน จ.สงขลา และ 
จ.พัทลุง จนผลิตไม่ทัน ท าให้มีความสนใจอย่างมาก ท าให้พ่ีสุเทพ เตรียมรวมกลุ่ม
ชาวบ้านจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน หวังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ โดย
ล่าสุดจังหวัดสงขลายังได้เตรียมส่งเสริมให้หมู่บ้านน้ าโอแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านมะพร้าว
น้ าหอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด โดยตั้งชื่อสายพันธุ์มะพร้าวรสชาติดีของที่นี่ใหม่ว่า 
“มะพร้ำวน  ำหอมน  ำโอ” ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้เทคนิคการปลูกมะพร้าว
น้ าหอม หรือการท ามะพร้าวโนบรา  ติดต่อที่  คุณสุเทพ  ชูศรี  มือถือ 08-9921-2837 
ที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  71   หมู่ที่   3   ต.โรง   อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา 
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แผนงาน/โครงการอ าเภอสิงหนคร ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอสิงหนคร  

133 



 ต้นตำลโตนด เป็นพืชสารพัดประโยชน์ ให้ผลผลิตสม่ าเสมอ
และท าให้เกิดอาชีพหลากหลายในชุมชนทั้งอาชีพทางตรงและอาชีพ
เสริม  ได้แก่ เกษตรกรผู้ด าเนินกิจกรรมการเพาะเมล็ด เพื่อให้ได้จาวตาล 
อาชีพปาดตาล อาชีพท าตาลโตนด อาชีพขายน้ าตาลโตนด อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด  เช่น น้ าผึ้ง  น้ าตาลปึก  
น้ าตาลแว่น  แม่ค้าขายขนมต่าง ๆ เช่น  ขนมตาล  จาวตาลเชื่อม  

 ต้นตำลโตนด  เป็นพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกป ี  ติดต่อกันมา
ช่ัวอายุคน หรือประมาณ 20 ปี ท าให้มีรายได้สม่ าเสมอ ผลผลิตและ
รายได้ ไม่ผันผวนมากนัก  สามารถครองชีพอยู่ได้โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่   ท าให้ลดรายจ่าย และลดการพึ่งพาภายนอก   สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอาชีพหนึ่งของผลผลิตตาลโตนด  คือ  
การท าจาวตาลเชื่อม ของนำงเตือนใจ ทองธรรมชำติ ท านบ –ตางหน 
(บ้านหัวไม้ไผ)่ ม. 2 ต.ท านบ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา โทร 086-9620242 
 

   รำยไดเ้สริมจำกตำลโตนด  
กำรแปรรูปผลผลิตจำวตำลเช่ือม  

134 



มะม่วงพิมเสนเบา  

อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองขา้ม ที่บ้านวัดเลียบ 

 ในอดีตชาวบ้านวัดเลียบซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 7 และหมู่ 10 ต าบลชิงโค  
อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลาปลูกผักขายในการด ารงชีวิต แต่ในปัจจุบันรายได้หลักของ
ชาวบ้านวัดเลียบคือการท าสวนมะม่วงพิมเสนเบาเป็นอาชีพหลัก  

 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า ประมาณเมื่อ 60 ปีก่อน ได้มีคนใส่บาตรด้วยมะม่วง
พิมเสนเบา เมื่อพระได้ฉันแล้วปรากฎว่ารสชาติดี จึงน าเมล็ดปลูกไว้ที่วัด เมื่อมะม่วงให้
ผลผลิตและชาวบ้านได้เก็บไปรับประทาน ก็เป็นที่สนใจของชาวบ้าน จึงได้มีคนไปขอ
พันธุ์มาปลูกจนขยายพันธุ์ไปอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมะม่วงพันธุ์ นี้        
สามารรถเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน  ส าหรับราคาขายแล้วแต่ละฤดูกาล จะให้ผลผลิต
เมื่ออายุประมาณ 3-5 ปี ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานขึ้นอยู่กับการดูแล
รักษา ศัตรูที่ส าคัญของมะม่วงพิมเสนเบา คือ แมลงซึ่งชาวบ้านแถบนี้เรียกว่า สิวเรียน 
จะมาวางไข่และฟักเป็นตัวหนอนดูดกินน้ าเลี้ยงจนกิ่งแห้งตาย ถ้าไม่ได้รับการดูแลตัด
แต่งกิ่งและก าจัดหนอนออกไปก็จะท าให้ต้นมะม่วงตายในที่สุด  ในปัจจุบันชาวบ้าน
นิยมท ามะม่วงนอกฤดูซึ่งจะขายได้ในราคาแพง ในแต่ละปีเกษตรกรจึง มีรำยได้ดีและ
มีฐำนะมั่นคง มีเงินส่งลูกเรียนได้อย่ำงสบำย 

 มะม่วงพิมเสนเบา เป็นพืชที่ท ารายได้ให้กับเกษตรกร บ้านวันเลียบ 
ต าบลชิงโค เป็นอย่างดี เพราะเป็นไม้ผลที่มีลูกดกและสามารถน าไปประกอบอาหารได้
หลายชนิดจึงเป็นไม้ผลที่น่าสนใจในการท าเป็นอาชีพเสริมเคล็ดลับในการประสบ
ความส าเร็จของชาวบ้านวัดเลียบคือความขยัน อดทน จากการสอบถาม คุณป้ำ
ระเบียบ  นนทพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงพิมเสนเบารายแรกๆของที่นี่ซึ่งปัจจุบันมี
ฐานะมั่นคงได้กล่าวว่ามะม่วงพิมเสนเบามีอายุยืน เพราะต้นที่น ามาปลูกต้นแรกยังให้
ผลผลิตอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอายุประมาณ 52 ปี   
 ในปัจจุบันถ้าใครมีพ้ืนที่ว่างก็สามารถปลูกมะม่วงพิมเสนเบาเป็นรายได้เสริม  
แต่ก็ต้องมีเวลาเอาใจใส่ตัดแต่งกิ่ง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีสร้างรายได้เป็นกอบ
เป็นก า หากใครสนใจปลูกมะม่วงพิมเสนเบาติดต่อได้ที่  ศูนย์เรียนรู้มะม่วงพิมเสนเบา
นำงแผ้ว    บุญรัตน์  ที่ 61/7 ม. 10  ต.ชิงโค อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  โทร  082-
4283603  กศน.อ าเภอสิงหนคร 074-332493  หรือ คุณสุทธิพร  สศีธร  ครูกศน. 
ต าบลชิงโค โทร 091-8480980 
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พืชสวนผสมผสานแบบพอเพียง 

 ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงในด้านการท าเกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงให้คนไทยได้หัน
กลับมาพลิกพ้ืนแผ่นดินของบ้านเกิด  ให้คนไทยหันกลับมาประกอบอาชีพเกษตร
ผสมผสานการท านา, ท าสวน. ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์ เริ่มจากพ้ืนฐานของชีวิตให้ มีกิน มีแจก 
มีแลก และมีขาย  รู้จักประมานตนไม่ทะเยอทะยาน  โดยการจัดสรรพ้ืนที่ดินของตัวเองให้
เหมาะสม และเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกให้รักบ้านเกิด และ
ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงแบบพอเพียงและยั่งยืน 
    แนวคิดที่ท าให้ครอบครัว ของนายมงคล  รอดบุญธรรม และครอบครัวมีพลังที่
จะ เดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2551  จึงตัดสินใจ
จัดสรรพ้ืนที่ดินของตนเองที่ว่างเปล่ามาท าเป็น “พืชสวนผสมผสานแบบ
พอเพียง” พัฒนาอาชีพด้านเกษตรแบบยั่งยืนให้กับครอบครัว  สร้างงานสร้างรายได้ 
โดยยึดหลักพอเพียงท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความสุข พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นในชุมชนและเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนปลูกจิตส านึกให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อม รัก
ธรรมชาติ รักผืนแผ่นดินให้รู้จักขยัน, อดทน, อดออมและประหยัดโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลของการตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคง และยั่งยืนในด้านเกษตรแบบ
ผสมผสานให้กับครอบครัว มาถึงปัจจุบัน ส่งผลไปในทางที่ดีขึน้ ทางครอบครัวมีความสุข 
ส่วนใหญ่เป็นไปทางด้านลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้  มีผลไม้ และพืชผัก 
ตลอดจน สัตว์เลี้ยงที่ไว้เป็นอาหาร เช่น ปลานิลไก่ไข่ ไว้บริโภคในครัวเรือน พืชผลจาก
การท าเกษตรยังมีเหลือไว้ขาย ไว้แจก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในครอบครัวมีความสุข แบบ
พอเพียง 

           “ควำมล้มเหลวสักกี่พันครั ง ย่อมเป็นหนทำงสู่ควำมส ำเร็จจำกควำม
ล้มเหลวนั นได้เสมอ” เป็นค าพูดที่คนที่ท าส าเร็จหลายท่านท ามาใช้เพื่อเป็นก าลังใจ ขอ
เชิญชวนท่านที่ต้องการทราบข้อมูล และต้องการทราบเส้นทางสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงเพ่ิมเติมได้ที่ คุณมงคล รอดบุญธรรม 
บ้านเลขที่ 51/4 ม.1 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 โทร.0816446090 
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นา 1 ไร่ได้ 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนา 

 ภูมิปัญญาไทย  นา 1  ไร่  ได้เงิน  1  แสน เสริมสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนให้กับเกษตรกร  โดยประยุกต์  หลักปรัชญาเศรษฐกิจกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่   เน้นเกษตรกรพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยใช้กระบวนการเกษตร
ผสมผสาน   

 นำยประวิทย์   แก้วด ำ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  ต าบลชะแล้อ าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา     เป็นผู้แทน เกษตรกรดีแด่นสาขาการท านา ของต าบล
ชะแล้  ที่เคยได้รับรางวัล นา 1 ไร่ได้ 1  แสน  ของ   จังหวัดสงขลา ปี 2553   
ได้น้อมน าเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก
ในการปฏิบัติ การท าเกษตรผสมผสาน และการอยู่อย่างพอเพียง ในหลักการนี้
จึงท าให้เขาได้พบกับความส าเร็จ และความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของการ
เป็นเกษตรกร 
 จากอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่ต าบลชะแล้และพื้นที่ใกล้เคียง
รวมเนื้อที่ท านา 136 ไร่ผลผลิต 800 ก.ก.ต่อไร่ มีมูลค่ำหลำยแสนบำท มี
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มาใช้ในพ้ืนที่ ท ากินและมีการแนะน าชาวบ้านในพ้ืนที่
ท าด้วย นอกจากท านาแล้วอาชีพเสริม มีการรับจ้างไถนา อัดฟางก้อนขายและ
มีการ เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง  
 เ รื่ อ ง ร าวร ายละ เอี ยดของการประกอบอา ชีพตามหลั กการ
ท า “เกษตรทฤษฎีใหม”่   ผู้ใหญ่บ้านวิทย์ ผู้น ามาใช้นั้นยังไม่หมดเพียง
เท่านี้ หากแต่ยังมีสาระน่ารู้อีกมากมายที่พร้อมถ่ายถอดให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้า
ไปใช้ชีวิต และศึกษาอยู่ตลอด  สนใจติดต่อ นายประวิทย์   แก้วด า  โทร  081-
0976150  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ม.3 ต าบลชะแล้ อ.สิงหนคร  จ. สงขลา  
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ศูนย์เรยีนรูเ้พาะฟกัลกูปบูา้นหวัเขา  

 ต้าบลหัวเขา ติดกับทะเล  ประชากรโดยส่วนใหญ่จึงมีอาชีพการท า
ประมง  แต่ระยะหลังหลายปีมานี้ได้ประสบกับปัญหา  ทรัพยากรในทะเลมีน้อยลง   
มีการจับแบบผิดวิธี  จึงได้มีคนกลุ่มเล็ก ๆ ได้เห็นความส าคัญของทรัพยากรและ
คุณภาพชีวิตของชาวประมง  จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา  โดยมี นายช านาญ  มานิล ได้
จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น  ในเดือนมีนาคม 2555  เป็นต้นมา  

 หัวเรี่ยวหัวแรง ของ“ธนาคารปู” แห่งนี้ คือ “ลุงนันท์” “ป้า
ต้อย” และ “น้าช านาญ” “ลุงนันท์” ชายวัยกลางคนที่นับถือศาสนาพุทธท่ามกลาง
ชาวบ้านรายรอบในหมู่บ้านที่นับถืออิสลาม แต่ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีและยัง
ได ้“ป้าต้อย” ภรรยาคอยช่วยเหลือและมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้คน ท าให้ครอบครัว
นี้กลายเป็นที่รักของทุกคนในชุมชน“ลุงนันท์” เล่าให้กับทีมงานของเราฟังด้วยเสียง
ดังฟังชัดว่า “ในสมัยก่อนบริเวณแถวนั นจะมีปูอุดมสมบูรณ์ขนำดมีค ำ
เปรียบเปรยว่ำ หำกเอำอวนไปลำกแล้วชักอวนขึ นมำจะไม่มีท่ีให้มือจับ 
เพรำะทั งอวนจะเต็มไปด้วยปู แต่เหตุกำรณ์เร่ิมเปลี่ยนไปตั งแต่ ปี 2553 
จ ำนวนปูเร่ิมลดลงอย่ำงชัดเจน จนเวลำผ่ำนไปประมำณ 5 ปีเศษ “ปู” 
กลำยเป็นสิ่งหำยำกยิ่งในย่ำนทะเลแถวนั น” “ลุงนันท์” จึงคิดที่จะท าให้ปู
กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเก่าก่อน จึงแลกเปลี่ยนความคิด กับผู้คนฝ่ายต่าง ๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนในที่สุดได้รับการสนับสนุนจากบางหน่วยงานให้วัสดุ
ก่อสร้าง มาก่อสร้างและพัฒนาเป็น “ธนาคารปู” มาตั้งแต่ปี 2554  โดยมี “น้า
ช านาญ” เป็นก าลังส าคัญในการเพาะพันธ์ุปู จากส่ิงที่ “ลุงนันท์” ก าลังท าอยู่นี้ จึง
ส่งผลให้เกิดความคิดใหม่ว่า “ท าอย่างไรที่จะให้คนในชุมชนคนอื่น ๆ จะหันมา
ร่วมมือกันเพ่ิมผลผลิตปูให้กับท้องทะเลมากขึ้น” จึงได้เข้าร่วมกับโครงการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสานงานมา โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2556 ได้รับ
ข้อมูลจาก “ศรีภารัตน์ ภูวเดชชูกุลโรจน์” หรือ “น้องน้ า” ผู้ประสานงานพื้นที่ว่า ในปี
ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีชาวบ้านพูดคุยถึงปัญหาและทิศทางการพัฒนาต าบลหัวเขา
มาแล้ว ผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานได้จาก นายช านาญ  มานิล  
บ้านเลขที่ 70/16 หมู่ 1 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โทร 089-
7375446 
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ลุงผัน เกษตรผสมผสำน คนเก่ง 
 ลุงผัน  เพ็ชรจ้ารัส เกษตรกรคนเก่ง มีอาชีพ เกษตรกร ท า
นา ท าไร่ ท าสวน พออยู่ พอกิน  เป็นผู้มีจิตอาสา ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะด้านอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว  และเป็นที่ปรึกษา
ด้านการท าการเกษตร ให้กับเพื่อนบ้านอีกทั้ง เป็น อสม. คอยดูแลช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพด้วยจากการท าอาชีพที่ผ่านมา มีรายได้พอประมาณ  วันหนึ่ง
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมขนต าบลวัดขนุน ได้เชิญไปศึกษาดูงาน 
ด้านการท าเตาเผาถ่านพลังงาน และทางศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสิงหนครได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และน าความรู้ที่ได้ไป ลองท า 
คือการท าเตาเผาถ่านพลังงานมาใช้ในครัวเรือน  และได้ต่อยอดเตาถ่าน เพิ่ม
น้ าส้มควันไม้ไว้ใช้กับพืชผัก  ในสวนของตน  พืชสวนสวยงาม จนมีรายได้
เพิ่มขึ้น   
 สภาพปัจจุบัน การจัดการที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ของแหล่ง
เรียนรู้ ลุงผัน  ใช้เป็นที่เรียนรู้ ของต าบลได้ท าน้ าส้มควันไม้ และเผาถ่าน
จากเตาใช้กับพืชสวน   ไร่นา  สวนงาม ปัจจุบันนี้ แหล่งเรียนรู้ของลุงผันได้
เป็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้นักศึกษา ประชาชนทั้งในและนอก
ชุมชน 

 แ หล่ ง เ รี ย นรู้  ลุ งผั น  เ กษตรผสมผสาน 

แบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนต าบลวัดขนุน ติดต่อ  
นายผัน  เพ็ชรจ ารัส  โทร/มือถือ 084-7500674ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 22/1  ถนน – 
หมู่ที่ 8  ต าบลวัดขนุน  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
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 คุณลุงไสว เล่ าว่าจากความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการท า
การเกษตร โดยเฉพาะสวนมะนาว เดิมเคยปลูกในสวนแบบลงดิน ซ่ึงปล่อยให้
เป็นไปตามฤดูกาล บางช่วงที่มะนาวออกผลพร้อมกัน ราคาจะถูกมาก แต่
ในช่วงหน้าแล้งราคามะนาวจะแพงมาก จึงเกิดความสนใจจึงได้ศึกษาข้อมูล
จาก เอกสาร ต ารา สอบถามผู้รู้  รายการโทรทัศน์บ้าง จึงเกิดความคิดที่จะ
ทดลองปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ได้ลองผิดลองถูกหลายๆวิธี เริ่มต้นจากปลูก 
5 ต้น บริเวณข้างบ้าน หลังจากนั้นประมาณ 1 ปีกว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ กิน
ไม่หมดเหลือได้ขายบ้าง 

 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นอาชีพที่น่าสนใจ ท า
รายได้เป็นกอบเป็นก า ซ่ึงต้องให้ความสนใจ ดูแลเป็นอย่างดี ลุงไสวจึงได้เริ่ม
ลงมือท าสวนมะนาวอย่างจริงจัง 
 ส าหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จ านวน 100 บ่อ 
จะใช้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เท่านั้น ซ่ึงจะใช้เงินลงทุนมากในช่วงเริ่มแรก ส่วน
ค่าใช้จ่ายหลักจะอยู่ที่วงบ่อซีเมนต์และฝารองซ่ึงเมื่อรวมค่าใช้จ่ายกิ่งพันธ์ุ
มะนาว, ระบบน้ า ฯลฯ รวมเป็นเงินในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จ านวน 
100 วงบ่อ เป็นเงิน 27,000 บาทโดยประมาณ ต้นมะนาวในวงบ่อเมื่อมีอายุต้น
เพียง 8 เดือน จะบังคับใหต้้นออกฤดูแล้งได้โดยใช้หลักการเดียวกับการปลูกลง
ดินคือคลุมพลาสติกให้กับต้นมะนาวในช่วงเดือนกันยายนและกระตุ้นการ
ออกดอกในเดือนตุลาคมจะได้ผลผลิตมะนาวแก่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
ซ่ึงเป็นช่วงที่มะนาวราคาแพงที่สุด ส าหรับใครที่สนใจสร้างอาชีพที่มีรายได้
งดงาม และมีความสุขจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัยโดยเฉพาะช่วงบั้นปลายชีวิต หลังเกษียณ สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ ณ 
กระท่อมหลังน้อย  คุณไสว  นุธรรมโชติ  60 หมู่ที่  7 ต าบลม่วงงาม 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เบอร์โทรติดต่อ 087-3994364 
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ไปดูการอนรุกัษ ์ปลำตวันอ้ย 

 ที่บ้านสวา่งอารมณต์า้บลปา่ขาด 

 จากการขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมของจ านวนประชากร  ในพ้ืนที่ต าบล
ป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  และต าบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นต าบลที่ตั้งอยู่ริม
ชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา   ซึ่งประชากร    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง   ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ า โดยเฉพาะฝูงปลาน้ ากร่อย  ที่สามารถหาได้เฉพาะ
ในทะเลสาบสงขลาเท่านั้น อาทิ ปลาท่องเที่ยว  ปลากะตะหรือปลาขี้ตงั   ท าให้เกิดการ
ขาดความสมดุลระหว่างทรัพยากรสัตว์น้ าและผู้บริโภค  ซึ่งสาเหตุของการขาดความ
สมดุลนั้น  ก็มาจากการจับปลาดว้ยเครื่องจับปลา ที่ไม่เหมาะสมบ้าง  การจับปลาในฤดู
วางไข่บ้าง  ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงได้เกิดแนวคิด การจัดท าบ้านหลังน้อยจากวัสดุ
ธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งพักพิงในฤดูวางไข่เกิดขึ้น  เรียกว่า ฟาร์มทะเล  จากการ
รวมกลุ่มของชาวบ้านผู้มีจิตอาสาเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ต าบลป่าขาด  ขึ้น 

  ฟาร์มทะเล หรือบ้านอบอุ่นของฝูงปลาตัวน้อย นั้น  ท าจากวัสดุ
ธรรมชาติ  อาทิ  กิ่งไม้แห้ง  กิ่งไม้สด  ก้านตาลโตนด  โดยน าวัสดุดังกล่าวข้างต้น  มา
สุมไว้เป็นกอง ๆ  ในที่เป็นเขตที่ลุ่มชายฝ่ังทะเล  บริเวณที่มีน้ าตื้น เป็นระยะ ๆ  ในช่วง
ฤดูวางไข่  แม่พันธุ์ปลา ก็จะมาวางไข่ ในบ้านหลังน้อย ที่ถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มนัก
อนุรักษ์  ในระหว่างเจริญวัย บ้านหลังนี้ ก็จะเป็นแหล่งอาหาร และที่หลบภัย จากปลา
ตัวใหญ่ที่จ้องจะมาท าร้าย  เมื่อฝูงลูกปลาที่เกิดใหม่เจริญเติบโตเต็มที่  ก็จะออกไป
เผชิญกับท้องทะเลสาปสงขลาอันกว้างใหญ่ ได้อย่างปลอดภัย   กลายเป็นทรัพยากร
สัตว์น้ าที่สมบูรณ์      

 ปัจจุบันฟาร์มทะเล  ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  อันเกิด
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลป่าขาด  โดยมีนายถาวร  เถี้ยมไล่  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต าบลป่าขาด  เป็นผู้ดูแล  ในเขตชายฝั่งทะเลสาบ ม.1 บ้านหัวล าภู  
และนายประจวบ  เพ็ญจ ารัส  เป็นประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลและ
พันธุ์สัตว์น้ า  ในเขตชายฝ่ังทะเลสาบ ม.5  บ้านสว่างอารมณ์ ต าบลป่าขาด  ทั้งนี้ กลุ่ม
อนุรักษ์ดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งเวรยาม  เพื่อเฝ้าระวัง ผู้ที่จะมาลักลอบจับสัตว์น้ าในเขต
อนุรักษ์ อีกทั้งได้มีการวางกฎกติกา เพื่อเป็นบทลงโทษ ส าหรับผู้ลักลอบจับสัตว์น้ าใน
เขตอนุรักษ์ด้วย 
 ส าหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเยี่ยมชม หรือทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับศูนย์
เรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลและพันธุ์สัตว์น้ าต าบลป่าขาด นั้น สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ที่ นายณัฐพล วรมิตรปุญวงศ์ ครู กศน.ต าบลป่าขาด  
ได้ทุกวัน  ที่หมายเลขโทรศัพท์  097-3546863 
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อ ำเภอระโนด ทุ่งรวงทอง นองลูกตำล  
   ต ำนำนแห่งเจดีย์ พื้นทีแ่หล่งนำกุ้ง 

ค าขวัญอ าเภอระโนด ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ 
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สวนสมรมที่ระโนด 
 สวนสมรมของนายจ้านง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุก
อย่างที่ปลูก และสามารถขายได้ทุกวัน จนกลายเป็นที่รู้จักของบุ
คลทั่วไป ลุงนงเป็นบุคลที่เป็นแบบอย่างในการปลูกพืชเกษตร
แบบผสมผสานหรือสวนสมรมเช่น กล้วย มะระ มะนาว ,
มะพร้าว มะเขือ พริก ถั่วพู มะม่วง แตงกวา ผักบุ้ง 

 ปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี เต็มที่ได้ท า  สวนเกษตร
ผสมผสานและเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ดังนั้นใครสนใจ
สามารถแวะเวียนมาได้ แหล่งเรียนรู้ สวนสมรมบ้านผักกูด นาย
จ านง เหมพันธ์ ๒๔ หมู่ที่๔ บ้านผักผักกูด ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอระโนดจังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 089 7323 375 
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เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียง การจัดการ 

พื้นที่แบบเกษตรผสมผสาน ณ บ้านบางหรอด 

 ความพอเพียง ในการด ารงชีวิต เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนสามารถ
พ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีอิสระ มีความสามารถในการควบคุมจัดการเพ่ือให้
ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ ได้ดังนั้นการน าหลักแห่งความพอพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะได้เห็นผู้ที่มีความ
พอเพียงในวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

 คุณลุงสุภาพ ศิริรัตน์ เกษตรกรแห่งบ้านบางหรอด ผู้บริหารจัดการ
พ้ืนที่ ที่มีอยู่รอบบริเวณบ้านให้เป็นเสมือนแปลงเกษตรผสมผสาน ที่มีทั้งแหล่งน้ าและ
พืชผลนานาพันธุ์ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มาเป็นเวลานานหลายปี เริ่มจากการขุดบ่อเพ่ือกักน้ า
ไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง แล้วน าพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองที่ได้จากการหามาเองมาปล่อยไว้เพื่อขยายพันธุ์
ให้ปลามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แล้วค่อย ๆ ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไว้รอบ ๆ บ่อเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งกล้วยซึ่งไม่ได้ปลูกเพียงชนิดเดียว แต่น ากล้วยหลาย ๆ ชนิดที่มาจาก
จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะพันธุ์และขยายผลต่อไป ผลไม้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
มะพร้าวน้ าหวาน มะม่วง สับปะรด  นอกจากนี้   รอบ ๆ สวนยังมีผักสวนครัว เช่น มะนาว
ในท่อซีเมนต์  พริกขี้หนูสวน เป็นต้น   
 การด าเนินระบบเกษตรผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ในพ้ืนที่เดียวกัน 
จะก่อประโยชน์ในด้านท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อาจจะเป็นรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายได้ประจ าฤดูกาล  เป็นระบบ
การเกษตรที่ให้ผลผลิตกับเกษตรกรทั้งในด้านการมีอาหารเพียงพอ แก่การบริโภค การ
เพิ่มการมีงานท า การมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมกระแส
หลัก ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน สามารถใช้ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้ เสื่อมโทรม เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้  
 ส าหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการเย่ียมชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณลุงสุภาพ 
ศิริรัตน์  สามารถเดินทางไปได้ที่บ้านเลขที่ 35/3  หมู่ที่ 4  ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา โทร 082-262-9927 นอกจะได้ชมสวนที่มีทั้งพืชผักผลไม้และบ่อปลา
พ้ืนเมืองแล้ว ยังได้รับฟังเรื่องเล่าวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงของคุณลุงอีกด้วย 
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เกษตรและประมง 

 ขึ นช่ือว่าทะเล หลาย ๆ คนก็คงจะคิดว่าถ้าจะท าการเกษตรนั้นคงจะเป็นการยากที่
ปลูกพืชผักให้เติบโตได้อย่างงดงาม เพราะพ้ืนดินคงเป็นดินที่ต้องพัฒนาอีกมากมายถึงจะท า
การเกษตรได้ 
 แต่ที่ท่าเข็นบุรี แหล่งเรียนรู้ใหม่ของต าบลคลองแดน ซึ่งด าเนินงานโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองแดน ซึ่งมีหัวเรือใหญ่คือนายทวีป  จันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองแดน ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาพ้ืนที่ติดชายทะเลให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการท าการประมงให้กับประชาชนในพ้ืนที่  จึงได้เริ่มต้นจากการจัดท าแปลง
เกษตรปลอดสารพิษซึ่งก็สามารถเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี เพราะพืชผักที่ปลูกนั้น 
เจริญเติบโตสวยงามเสมือนปลูกในพ้ืนดินที่ไม่ได้อยู่ข้างทะเล นอกจากนั้นแปลงเกษตรปลอด
สารพิษยังมีจุดเด่นคือการให้ผู้ที่สนใจจะซื้อผักกลับบ้านสามารถ เลือกเก็บผักได้เองตาม
ความชอบใจ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก 

 เมื่อ แปลงผักปลอดสารพิษ ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์แล้ว นายกคน
เก่งแห่งต าบลคลองแดน ก็ยังมีแนวคิดในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้เพ่ิม
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ และยังมีการ
ก่อตั้งธนาคารปูม้าร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่เพื่อเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มและเป็นการ
กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน  
 ส าหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เกษตรและประมง สามารถเดินทางไป
ได้ที่หมู่ที่ 1  (บ้านท่าเข็น) ต าบลคลองแดน  อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  สามารถติดต่อ
สอบถามความรู้ เพ่ิมเติมได้ที่  นายทวีป  จันทบุรี (นายก อบต.คลองแดน)   เบอร์โทร          
091–849–1881ซึ่งท่านนายกใจดีเปิดพ้ืนที่ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรให้
ความรู้เองอีกด้วย 
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ความร่วมมือของชุมชนพฒันาพื้นที่สู่ 

            “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่อนฉา” 

 วิธีธรรมชาติรักษาธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งแห่ง
เรียนรู้แห่งนี้ ซ่ึงผู้ก่อตั้งได้การเล็งเห็นความส าคัญของสุขภาพคนในชุมชน การลดใช้
สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการเกษตร การพึ่งพาตัวเอง การสร้างรายได้เสริม ตาม
หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขณะนั้นได้มีงบประมาณจากส่วนรัฐบาล
ให้มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขึ้นในหมู่ที่ 2 บ้านช่อนฉาและครอบครัว     
“ด าราษฎร”์ ได้บริจาคที่ดินส าหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จัด
ประชุม ประชาคม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านช่อนฉา เมื่อปี 
พ.ศ. 2554 ขึ้น 
 จากการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในครั้งนั้นได้มีการส่งแหล่งเรียนรู้เข้าประกวดจาก
การร่วมมือของคนในชุมชน ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินพัฒนาพ้ืนที่ในจ านวน 
1 ไร่ ในรูปแบบบูรณาการด้านเกษตรลงมือปฏิบัติจริง และมีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าแปลงปลูกไม้เลื้อย การปลูก
ผักกินใบ การปลูกพริก การปลูกมะพร้าว  การปลูกกล้วย การเลี้ยงปลากินพืช การ
ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การท าสารไล่แมลง เป็นต้น 

 ปัจจุบัน ไดม้ี นายสุนทร  พรมตาไก้ และครอบครัว “ด้าราษฎร์” 
เป็นผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้แห่งนี้  ส าหรับใครที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ 
ได้ที่  อาคารอเนกประสงค์ บ้านช่อนฉา หมู่ที่ 2 ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา  หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-4631-7440 
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ต้นแบบ “วสิาหกจิชมุชนศนูย์เรยีนรู ้ 
เศรษฐกจิพอเพยีง บ้านแมใ่หญ”่ 

 บ้านแม่ใหญ่ ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท านา เป็นอาชีพหลัก ซ่ึงเวลาว่างจาก
การท านาก็จะขาดรายได้ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้เสริมจากการ
ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น 
 นางอรอุมา  เรืองสวัสดิ์ ก็คือผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ใหญ่ ขึ้น มีกรรมการทั้งหมด 9  
คน และสมาชิกมาการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน จ านวน 21คน โดยการลง
หุ้นครั้งแรกเงินเป็นจ านวน คนละ 100 บาท ซ่ึงมีการปลูกผักปลอดสารพิษ 
การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น  และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ในวันที่  20  ก.พ. 54  มีการประชุมทุกปี  ต่อมาได้มีงบจากพัฒนาชุมชน ให้
จัดโครงการเป็นเงินจ านวนหนึ่ง และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 25 คน หุ้น 500 
บาท/ปี โดยเงินรายรับที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจได้น าไปฝากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)เพื่อหมุนเวียนใช้บริหารงานใน
กลุ่มต่อไป 
 ปัจจุบันไดเ้ป็น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ใหญ่ 

มีกิจกรรมการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก การปลูก
มะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกมะเขือเทศในกระถาง การปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์น้ านิ่ง  ส าหรับใครที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ ได้ที่  190/3 
หมู่ที่ 5 ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  หรือติดต่อสอบถาม 
คุณอรอุมา  เรืองสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-7924-5937 
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บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ  

            นาขา้วปลอดภยั หนึ่งไรห่นึ่งแสน 

  วิถีชาวนา ในพ้ืนที่บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาใช้
ปฏิบัติจนน าไปสู่การเป็น “บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพัฒนา
ตนเองและเป็นตัวอย่างให้เข้ามาเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและหมู่บ้านบ้านของ
ตนเอง 

                 โครงการนาข้าวปลอดภัย  คุณไพฑูรย์ หนูจีน หรือที่เรียกกันติดปากว่า 
“ผู้ใหญ่บ่าว”ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 2 แกนน าของหมู่บ้านหนองถ้วย บอกว่า เขาและชาวบ้านมีอาชีพ
ท านาปลูกข้าวมาตลอดชีวิต ก่อนหน้านี้ปลูกข้าวทั่วไปเพื่อขายโรงสี จนกระทั่งปี 2556 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ได้เข้าร่วมโครงการ “1 ไร่ 1 แสน”และขยายผลเป็น “โครงการนาข้าว
ปลอดภัย” เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยต่อชีวิต เลือกปลูกข้าวที่ต้องการของตลาด
เช่น ข้าวไรช์เบอรี่ ข้าวพันธุ์หอมนิล รวมทั้งข้าวพันธุ์ปทุมทอง ชึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่าง
ข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมปทุม ปลูกได้ทั้งนาปรังและนาปี หลังจากแปรรูปมาบรรจุถุงขาย ใน
ราคากิโลกรัมละ 35 บาท ในชุมชนแห่งนี้สามารถปลูกข้าวปีละ 2 ครั้งเนื่องจากมีระบบ
ชลประทานทุ่งระโนดเข้าถึงทุกไร่นา ผู้ใหญ่บ่าวได้ชักชวนเพ่ือนเกษตรกรหันมาเข้าร่วม 
“โครงกำรนำข้ำวปลอดภัย” ปลูกข้าวใน ลักษณะนาด าตามรอยปู่ย่า ตายาย เพ่ือประหยัดเมล็ด
พันธุ์ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงและศัตรูพืชในแปลงนาเพราะแสงแดดสามารถได้ถึง
ผืนนา หลังจากเก็บเกี่ยวก็น าข้าวมาแปรรูปและบรรจุใสถุงสุญญากาศ ท าให้สามารถขายใน
ราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ่าวและหมู่บ้านแห่งนี้ได้รณรงค์ “หยุดเผาตอซังข้าว”เพื่อ
ลดมลพิษในผืนนาและในอากาศ ปัจจุบันนี นอกจากมีรายได้ในการขายข้าว

แล้วคนในชุมชนก็มีรายได้ในการขาย “ฟางอัดก้อน” 

                 วันนี้ชาวบ้านหนองถ้วย ได้น้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติในการด าเนินชีวิตแก้ปัญหาของชุมชนอย่างค่อยไปค่อยไป 
เช่นปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือใช้จึงค่อยน าไปขาย และได้รวมกลุ่ม
ผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย พร้อมจัดหาเครื่องสีแปรรูปข้าวส าหรับชุมชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
และรวมกันขายข้าว เพ่ิมอ านาจการต่อรองการขาย จัดท าบัญชีครัวเรือน จัดท าประชาคมเพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  หากใครสนใจสามารถติดต่อ 
คุณไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย โทร (083)1935754 
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พริกให้เป็นแสน 
 พริกสด เป็นเครื่องปรุงอาหารคู่ครัวไทยมาช้านาน ตลาดมีความ
ต้องการสูง แต่ปัญหาการปลกูพริก บ้านเราปลูกกันแบบตามมีตามเกิดใหผ้ลผลิต
ไม่แน่นอน เมื่อปลูกกลางแจ้งมักเกิดโรคและตาย ประกอบกับอากาศ ภัยแล้ง ยิ่ง
ท าให้ผลผลิตน้อยลงไปอีก โอกาสเสี่ยงขาดทุนมากขึ้น 

 ด้วยความมุมานะและพยายาม ได้ทดลองปลูกหลายสายพันธ์ุ จน
ได้สายพันธ์ุทนแล้งค่อนข้างดี สามารถปลูกในพื้นที่กลางแจ้งได้ ต่างจากพันธ์ุ
เดิมที่ไม่สามารถทนแดดได้มากนัก เจอแดดแล้วมักจะอ่อนแอ ตายด้วยเพลี้ยไฟ 
แมลง ในที่สุด  มีกลิ่นหอม ท าให้ผู้บริโภคชอบ 
 ปัจจุบัน มีรถเข้าไปรับซ้ือพริกถึงหน้าสวน โดยเจ้าของสวนจะเก็บพริก
ตั้งไว้ให้  ได้ราคาหน้าสวนสูงกว่าพริกเขียว  โดยมีราคาหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ 
กก.ละ 130 บาท มีการจัดการตามหลักธรรมชาติ  มีการเตรียมดิน การเตรียม
แปลง การหมักแปลง การท าดินเพาะ ดินปลูก การดูแล การเก็บเมล็ดพันธ์ุ การ
ท าปุ๋ย และจ าหน่าย รวมตลอดจนถึง การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ าชีวภาพเพื่อ
บ ารุง วิธีการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช เรียนรู้วิธีการปลูกในแต่ละฤดูกาล 
อายุพริก ตลอดจนการดูแลรักษาตามวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยยึดหลักความ
พอเพียง เพ่ือให้สอดคล้องกับความพอเพียงอย่างแท้จริง 

 ใครสนใจศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ  ติดต่อ
คุณสุนีย์  กาษรสุวรรณ บ้านเลขที่  66  หมู่ที่ 8  บ้านคลองเป็ด  ต าบลท่าบอน  
อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลาโทร. 087-8364234 
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“สวนผสมผสาน ริมคลองอาทติย์”  

                  สวนบรรยากาศดี ที่บ่อตรุ 

 จากนาข้าวท่ีรอฝน ท านาได้เพียงปีละครั้ง เพราะอยู่
นอกเขตชลประทาน ได้เปลี่ยนแปลงนาข้าวเป็นสวนผสมโดยใช้
ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน เริ่มจาก อบต.ต าบลบ่อตรุ มี
โครงการ ขุดไร่นาสวนผสม ฟรี เมื่อขุดบ่อเป็นแหล่งน้ าภายในสวน 
ท าคันดินเพ่ือปลูกพืชผักตามฤดูกาล และไม้ผลยืนต้นโดยอาศัย
หลักการ   อยู่ร่วมกันระหว่าง พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง พืชกับพืช และมีปลาเป็นสัตว์น้ าเป็นผลพลอย
ได้ 

          สวนผสมผสาน ของ นายประยูร  รุ่งเรือง เดิมเป็นนาข้าว
มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มขุดเป็นไร่นาสวนผสม ของ อบต.ต าบลบ่อ
ตรุ เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ใช้เวลาศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกพืช
ชนิดต่างๆ การดูแลรักษาที่ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและบริโภค จาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น กศน.ต าบลบ่อตรุ และเริ่มปลูกแบบจริงจัง เมื่อ 6 
ปีที่แล้ว โดยมีไม้ผลยืนต้นมะม่วงเบา ผลไม้ยอดนิยมของท้องถิ่น 
ปลูกแตง และพืชผักที่ให้ผลเป็นผัก เช่น พริก ถั่วฝักยาว แตงกวา 
ฟักทอง สลับกันไปตามฤดูกาล ปัจจุบันชาวสวนส่วนใหญ่นิยมปลูก
พริกเขียวส่งตลาดในประเทศมาเลเซีย “สวนผสมผสาน ริม
คลองอาทิตย์” ก็ปลูกด้วย ได้ผลผลิตดีปลอดสารเคมี เพราะใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ ฮอร์โมนจากผลไม้สุก และน้ าหมักจากพืชสมุนไพร
ก าจัดแมลงศัตรูพืช เป็นสูตรที่ได้ได้รับการอบรมมา และคิดค้น
ทดลองจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถผลิตฮอร์โมนผลไม้สุกผสม
พืชสมุนไพรก าจัดแมลงศัตรูพืช ท าให้พริกและพืชผักอ่ืนๆ ปลอด
สารเคมี  “สวนผสมผสาน ริมคลองอาทิตย์” เป็นสวนที่มี
บรรยากาศดี น่าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักแต่ละชนดิ การ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลและก าจัดแมลงศัตรูพืช มี
ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกวัน สามารถติดต่อเพื่อเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ ซื้อ
ผลผลิต   
 สามารถติดต่อได้ที่บ้านของนายประยูร  รุ่งเรือง ภูมิปัญญา
และวิทยากร บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่  5 ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา หรือที่ “สวนผสมผสาน ริมคลองอาทิตย์” หมู่
ที่ 5 ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0849679894  
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ไข่ครอบบ่อตร ุ 

            ไขเ่ปด็สดจากฟารม์บา้นบอ่ตร ุ

 ไข่ครอบ เป็นอาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาของ
ชาวประมงบ้านบ่อตรุ มาตั้งแต่อดีต บ้านบ่อตรุเป็นหมู่บ้านติด
ทะเลอ่าวไทย นอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ แล้ว ไข่เป็ดก็สด 
เพราะมีฟาร์มเป็ดไข่ ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การเลี้ยงเป็ดไข่
และการแปรรูปไข่เป็ด”มีนายอับดนเหล๊าะ  นิยมเดชา เป็น
วิทยากร สามารถผลิตไข่เป็ดได้วันละหลายพันฟอง ส่งขายทั้ง
ในจังหวัดสงขลาและต่างจังหวัด นอกจากขายไข่สดแล้ว ทาง
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การเลี ยงเป็ดไข่และการแปรรูปไข่
เป็ด” ยังได้รับการฝีกอาชีพการท าไข่ครอบ และการท าไข่เค็ม 
จาก กศน.ต าบลบ่อตรุ  

           ไข่ครอบบ่อตรุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าชิมจากฝีมือของ
สมาชิก ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การเลี้ยงเป็ดไข่และการแปรรูป
ไข่เป็ด”ของ กศน.ต าบลบ่อตรุ ผลิตจากไข่เป็ดสดจากฟาร์ม ทั้ง
ไข่ครอบสามารถน าไปท ากับข้าวที่อร่อยและมากด้วย
ประโยชน์ทางโภชนาการ ไม่ใส่สารกันบูด  

          ไข่ครอบบ่อตรุ เป็นสินค้าที่มีผู้นิยมรับประทานและ
เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการผลิตและจ าหน่ายทุกวัน จ าหน่ายทั้งใน
ตลาดชุมชนบ้านบ่อตรุ และตลาดใกล้เคียง นอกจากนั้นยังเป็น
ของฝากญาติหรือคนใกล้ชิด สามารถติดต่อเพื่อศึกษาและ
เรียนรู้ หรือซ้ือสินค้า ทั้งไข่เป็ดสด ไข่ครอบ ไข่เค็ม ได้ที่ ศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน “การเลี้ยงเป็ดไข่และการแปรรูปไข่เป็ด” 
ชุมชนบ่อตรุ 1 เขตเทศบาลต าบลบ่อตรุ เลขที่ 150/1 ถนนสาย
โยด หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี
นายอับดนเหล๊าะ  นิยมเดชา ภูมิปัญญา ด้านการท าไข่ครอบ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0888329398 
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“ แหล่งเศรษฐกจิพอเพยีง  

เพียงพอ สร้างรายได ้โดยเกษตรธรรมชาต ิ” 

 การเกษตรในยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากยุคก่อนมาก ซ่ึงใน
ปัจจุบันนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมน าสารเคมีมาใช้ในการท าการเกษตร
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือการก าจัดศัตรูพืช ซ่ึง
สารเคมีที่ใช้จะสะสมอยู่ในดินซ่ึงท าให้เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรมในอนาคต อีก
ทั้งยังตกค้างอยู่บนผลผลิตเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะไปสะสมในร่างกายซ่ึง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถ้าหากเกษตรกรสัมผัสหรือคลุกคลีกับสารเคมี
มากๆก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน เราจึงอยากใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติมา
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและก าจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางอุบล  เจริญวัฒน์  
บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านขาว  อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  โทร.084-
4073634 ได้รวมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต าบลบ้านขาวเพื่อจัดตั้งกลุ่มตัวอย่าง
การท าเกษตรแบบพอเพียง โดยเน้นการท าเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี
ท าลายส่ิงแวดล้อม ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลานิล ปลูกดอก
ดาวเรือง เพาะเห็ดนางฟ้า สร้างรายได้เสริม ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวได้มี
หน่วยงานที่ให้ความส าคัญและเข้ามาส่งเสริมสนับมากมาย 
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ปลูกแกว้มงักร

รายได้ดี ที่ระโนด 

 ปลูกแก้วมังกร ในสวนเกษตร
แบบผสมผสานเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
เนื่ อ งจากแก้ วมั งกรปลูกได้ ง่ ายและ
เจริญเติบโตดีใหผ้ลผลติสูง ไม่ต้องการการ
ดูแลรักษามากนัก ไม่มีแมลงรบกวน อีก
ทั้งยังเป็นพืชที่ต้องการน้ าน้อยนายเปลื้อง 
ก๋งจิบ เกษตรผู้ สูงอายุ  ชาวระโนด ได้
ทดลองปลูกแก้วมังกรในสวนเกษตรแบบ
ผสมผสานที่ปลูกพืชไว้หลายชนิด เห็นว่า 
แก้วมังกรเจริญได้ดีจึงได้เพิ่มปริมาณการ
ปลูกมากขึ้นขณะนี้ผลผลิตไม่พอส่งตลาด 
 ใครอยากกินแก้วมังกรของ  ตา
เปลื้อง ต้องจองนะครับ นายเปลื้อง ก๋งจิบ   
ถนนหมู่บ้ านจอมทอง -หัวถิน  หมู่ที่  6 
ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา โทร 083-514 5815 

 

ผันจากกุง้มา

เป็นแพะ 
 จากการล้มเหลวในการ

เลี ยงกุ้ง ท าให้เกษตรกรมีปัญหาใน
การประกอบอาชีพ เนื่องจากสภาพบ่อ
กุ้งที่เลิกกิจการ ไม่สามารถปลูกพืชได้ 
ทาง กศน.ต าบลปากแตระได้รวมกลุ่ม
เกษตรกรขึ้นมากลุ่มหนึ่งมีประมาน 12 
คนเพื่อสร้างอาชีพใหม่ เห็นว่าสภาพ
พื้นที่เหมาะที่จะเลี้ยงแพะเนื้อ  
 เป็นที่มาของกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ ในต าบลปากแตระ อ าเภอระ
โนด  ปั จจุบันได้มี การพัฒนาและ
ปรับปรุงสายพันธ์ุอยู่ตลอดเวลา ท าให้
มีแพะที่มีคุณภาพส่งตลาดในจังหวัด
ชายแดนใต้รายได้งามทีเดียว กลุ่มแพะ
ปากแตระ คุณถาวร กุ้ยโกก บ้านปาก
แตระ หมู่ที่ 3 ต าบลปากแตระ อ าเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา โทร 089-295 0653 
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 แหล่งเรยีนรูเ้กษตรผสมผสานหลงัเกษยีณ 

 เกษตรผสมผสาน การเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยง
สัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและ
กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ 
และส่ิงแวดล้อม เช่น การเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบอ่ปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว 
การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ เป็นต้น 
 ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้นี้ ได้ริเริ่มจากความชอบ ความสนใจ
และชีวิตหลังเกษียณ ของนายจ ารูญ  ศรีสุข จากการรับราชการต ารวจ เลยหัน
มาท าการเกษตรในการปลูกพืชผลและเลี้ยงสัตว์ เมื่อปี พ.ศ 2558 การท า
เกษตรผสมผสานของครอบครัวนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และได้
รับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตน จนปัจจุบันมีพื้นที่ในการท าเกษตร 
จ านวน 3 ไร่ ซ่ึงเป็นพื้นที่ การท้าเกษตรผสมผสาน 
  
 
 
 
 
  

 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลพังยาง ซ่ึงในปัจจุบันได้ท า
การเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกไม้ผลเกษตรผสมผสาน  การ
ปลูกมะพร้าว ,ปลูกพริกเขียว ,การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ,การปลูกกล้วย เป็น
ต้น  ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ตั้งอยู่ที่ 23 บ้านพังยาง หมู่ที่ 2 ต าบล
พังยาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา วิทยากร นายจ ารูญ  ศรีสุข เบอร์โทร 
084-8628463 
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ต้นแบบ “การปลกูไมผ้ลแบบผสมผสาน” 

 เกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรกรรมที่จะน าไปสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่
ด าเนินการมีลักษณะใกล้เคียงกัน ความหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่ระบบเกษตร
ผสมผสานและระบบ ไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการ
เพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อ
กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม การอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช  พืชกับสัตว์ หรือ
สัตว์กับสัตว์ก็ได้ ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ และ
ด าเนินการ โดยให้ความส าคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุน เวียนใช้
ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  ภายในไร่นาแบบ
ครบวงจร เช่น การเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวน
ผลไม้ เป็นต้น 
 ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้นี้ ได้เริ่มจากความชอบของนางรุ้งตะวัน ช้างสาร ในการ
ปลูกพืชผลและเลี้ยงสัตว์ เมื่อปี พ.ศ 2548 การท าเกษตรผสมผสานของครอบครัวนี้ เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว เพราะตนเองและครอบครัวมีอาชีพเป็นเกษตรกร จากเดิมมีพ้ืนที่ในการ
ท าเกษตรไม่กี่ไร่ ต่อมาได้ด าเนินการซื้อพ้ืนที่ใกล้เคียงมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีพ้ืนที่ในการท า
เกษตร จ านวน 32 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่การท าเกษตรผสมผสาน 

 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ า
ต าบลพังยาง ซึ่งในปัจจุบันได้ท าการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกไม้ผลเกษตร
ผสมผสาน  การปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ ,แคนตาลูป ,ฝร่ังแป้นสีทอง ,แก้วมังกร และการปลูกต้น
มะเขือเทศในกระถาง การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง เป็นต้น  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
ที่ตั้ง 25/1 บ้านหัวถิน หมู่ที่ 4 ต าบลพังยาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา นางรุ้งตะวัน ช้างสาร  
เบอร์โทร 082-2668947 
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หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ แห่งปี 2557 

 จากการที่ผลผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณน้อย จากสาเหตุดินเส่ือม
คุณภาพ เมล็ดพันธ์ุคุณภาพต่ า  น้ าเพื่อการเกษตรไม่เหมาะกับการท าเกษตร 
และเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น โดยร่วมกันปรับปรุงคุณภาพดิน สนับสนุน
ให้ทุกครัวเรือนใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวส่งเสริมในการเพาะปลูก ส่งเสริมการปลูกพืช
ชนิดอื่น ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และส่งเสริม
กิจกรรมการออม จนท าให้ชาวบ้านสามารถฟ้ืนตัวได้  
 เ ชิญชวนทุกท่ านที่สนใจมาศึกษาดู งานหรือมาเยี่ ยม เยือนได้                 
ที่  หมู่  7  บ้ านหั วถิน  ต าบลระโนด  อ า เ ภอระโนด  จั งห วัดสงขลา                                 
นายกิตติพัศ  จันทร์เอียด บ้านเลขที่ 268 ถนนชายวารี หมู่ที่ 4 ต าบลระโนด 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โทร/มือถือ 0899781861 
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“ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง เพียงพอ  

         สร้างรายได้ โดยเกษตรธรรมชาติ ” 

 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายเจริญ วรรณจาโร 
ประธานกลุ่ม บ้านเลขที่ 157/1 หมู่ที่ 7 ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ได้รวมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต าบลระวะเพื่อจัดตั้งกลุ่มตัวอย่างการท าเกษตรแบบ
พอเพียง โดยเน้นการท าเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีท าลายส่ิงแวดล้อม 
ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลานิลสร้างรายได้เสริม ปัจจุบัน พื้นที่
ดังกล่าวได้มีหน่วยงานที่ให้ความส าคัญและเข้ามาส่งเสริมสนับมากมาย 
โดยเฉพาะ กศน.ต าบลระวะ อ าเภอระโนด ได้เชิญวิทยากรสอนท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ทางด้านปศุสัตว์ ก็ผสมเทียมแพะเป็นตัวอย่าง  

 เมื่อ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ได้รวมกลุ่มกันจาก 5 คน เป็น 10 คน 
จากหนึ่งหมู่บ้านเพิ่มเป็น 2 3 หมู่บ้าน กลุ่มพอเพียงจะเน้นย้ าและสอนการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ การท าเกษตรโดยปลอดสารเคมี เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีผักไร้สารไว้กิน
ตลอดไป ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลระวะ นำยเจริญ  วรรณจำโร          
โทร.084-3956967 ที่อยู่  157/1 ม.7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลำ 

 

 การเกษตรในยุคปัจจุบัน มีความ
แตกต่างจากยุคก่อนมาก ซ่ึงในปัจจุบันนี้พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมน าสารเคมีมาใช้ในการ
ท าการเกษตรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช หรือการก าจัดศัตรูพืช ซ่ึง
สารเคมีที่ใ ช้จะสะสมอยู่ในดินซ่ึงท าให้เกิด
ปัญหาดินเส่ือมโทรมในอนาคต อีกทั้งยังตกค้าง
อยู่บนผลผลิตเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะไป
สะสมในร่างกายซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
ถ้าหากเกษตรกรสัมผัสหรือคลุกคลีกับสารเคมี
มากๆก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน เราจึง
อยากใ ช้ปุ๋ ย จ ากธรรมชาติ ม า ช่วย เ ร่ งก า ร
เจริญเติบโตและก าจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
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รายได้งาม พืชน ้า พืชบก 
 ทุ่งนาข้าวนอกเขตชลประทาน ของอ าเภอระโนดที่สามารถท า
นาได้เพียงปีละครั้งจากน้ าฝนในช่วงฤดูเท่านั้นที่สามรถสร้างงานสร้างรายได้
ภายในครอบครัวแต่การเกษตรแบบพึ่งตนเองตามหลักทฤษฏีใหม่ สามารถ
สร้างรายได้ให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงการท าไร่นาสวนผสม ตามแนว
ทฤษฏีใหม่ของคุณบุญเสริม  ชุ่มช่ืน สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ทุก
วันจากการเก็บผลผลิตที่ปลูกหมุนเวียนตลอดปี ทั้งไม้ผล ขนุน มะพร้าว พืช
สวนกล้วยน้ าว้า มะละกอ พริก มะเขือ มะระ  ถั่วฝักยาว แตงกวา ที่ส าคัญพืชที่
สามารถสร้างรายได้และมีผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นระยะเวลานานคือ
ต้นกระจับ ซ่ึงปลูกในร่องน้ าของสวนนั้นเอง 

 จุดเด่นของคุณบุญเสริม คือ เน้นการไม่ใช้สารเคมีในพืชที่ปลูก
เพราะพืชที่ปลูกส่วนหนึ่งจะเก็บบริโภคเองในครัวเรือนด้วยจึงใช้วิธีทาง
ชีวภาพ เช่นการใช้ปุ๋ยหมักเอง การท าฮอร์โมนพืชจากเศษวัสดุของพืชในสวน
ไว้ใช้เอง การใช้ราไตรโคเดอร์มาในการก าจัดแมลงซ่ึงอาศัยความรู้จาก
การศึกษาดูงานการอบรมของหน่วยงานต่างๆ มาปรับใช้กับประสบการณ์ของ
ตัวเองผสมกับการดูแลเอาใจใส่กับพืชที่ปลูกก็สามารถสร้างรายได้ให้
ครอบครัวได้ 

 ปัจจุบันนางบุญเสริม  ชุ่มช่ืน ได้รับการยกย่องให้เป็นภูมิปัญญา 

การเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดสารพิษ ตามหลักทฤษฏีใหม่ 

ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจโดยสามารถติดได้ที่นางบุญเสริม  
ชุ่มช่ืน  ที่ตั้ง  บ้านเลขที่  7  หมู่ที่ 2 ต าบลวัดสน อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์ 084-3984330  
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ข้อมูลติดตอ่ 

สถานศกึษาในสงักดัสา้นกังาน กศน.จงัหวดัสงขลา 

1. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอจะนะ 
 ตั้งอยู่ที่  ถนนราษฎร์บ ารุง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  90130   
 โทรศัพท์ 074 – 207092  โทรสาร 074 – 207092    
 E – Mail : chananfe@gmail.com 
2. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเทพำ 
 เลขที่ 26  ถนนเทพา – ล าไพล หมู่ที่ 1 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 รหัสไปรษณีย์ 90150 โทรศัพท์ 074-376497 , 074-376262   โทรสาร 074-376497   
 E-mail : thephanfe@hotmail.coom    , Website : http://sk.nfe.go.th 
3. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอนำทวี 
 ตั้งอยู่ที่ ถนน  เพชรเกษม  ต าบล/แขวง  นาทวี  อ าเภอ/เขต  นาทวี  จังหวัด สงขลา   
 รหัสไปรษณีย์  90160  โทรศัพท์/โทรสาร  074 - 373167 
 E-mail : natawee_nfe@windowslivecom  Website : กศน.นาทว ี
4. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสะบำ้ย้อย 
 ตั้งอยู่เลขที่ 77  หมู่ที่ 1  ถนนราษฎร์บ ารุง   ต าบลสะบ้าย้อย   อ าเภอสะบ้าย้อย    
 จังหวัดสงขลา    รหัสไปรษณีย์   90210   โทรศัพท์ 074 - 306148   
 โทรสาร   074 -  306148 
5. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอคลองหอยโขง่ 
 ตั้งอยู่ที่ 118 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโข่ง   
 จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  90230  โทรศัพท์  0-7450-1097    
 โทรสาร  0-7450-10976  E-mail : Khlongnfe@hotmail.com    
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ข้อมูลติดตอ่ 

สถานศกึษาในสงักดัสา้นกังาน กศน.จงัหวดัสงขลา 

6. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอนำหม่อม 
 ตั้งอยู่ที่ ถนนผ่องไท  หมู่ที่  5  ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา  
 รหัสไปรษณีย์  90310  โทรศัพท์  074- 382665   โทรสาร  074- 382190    
 E-mail  :  namom.nfe@hotmail.com 
7. ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสะเดำ 
 ตั้งอยู่ที่  98  ถนนกาญจนวนิช   เทศบาลเมืองสะเดา อ าเภอสะเดา     
 จังหวัดสงขลา  90120  โทรศัพท์ 074-411 133, 074-460 858  
 โทรสาร 074- 411 510 E-mail  : sd – nfe @ thai.com 
8. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหำดใหญ่ 
 เลขที่ 8 ถนนทักษิณเมืองทอง2 ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  

โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318  
E-mail : hatyainfe@hotmeail.com      website : www.sk.nfe.go.th/hatyai 

9. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองสงขลำ 
 ตั้งอยู่ที่  เลขที่  2   ถนนรามวิถี   ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมืองสงขลา   
 จังหวัดสงขลา  90000  โทรศัพท์  074-440048   โทรสาร    074-315255    
 Email  charoen.g@gmail.com   http://sk.nfe.go.th/sknfe/ 
10. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอควนเนียง 
 ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสว่าง หมู่ที่ 2  ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 รหัสไปรษณีย์ 90220  โทร 074 – 386636 โทรสาร 074 – 386636    
 E-mail : kn-nfe@thaimail.com    
11. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอบำงกล่ ำ 
 ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่1 ต าบลบางกล่ า  อ าเภอบางกล่ า  จังหวัดสงขลา  90110   
 โทรศัพท์  074-32-8026  โทรสาร  0-7432-8026   E-mail : Bangklam@thai.com 
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ข้อมูลติดตอ่ 

สถานศกึษาในสงักดัสา้นกังาน กศน.จงัหวดัสงขลา 

12. ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอรตัภูมิ 
 หมู่ที่ 1 ถนน ยนตรการก าธร  ต าบลก าแพงเพชร  อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา   
 รหัสไปรษณีย์ 90180 โทร 074-389174 โทรสาร 074-389174 
 E-mail rtpnfe@windowlive.com Website rtpnfe@windowlive.com 
13. ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสทิงพระ 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเขาแดง-ระโนด  ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา   
 รหัสไปรษณีย์ 90190 โทรศัพท์ 0-7420-5123  , โทรสาร   0-7420-5123   
14. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสะบำ้ย้อย 
 ตั้งอยู่เลขที่ 77  หมู่ที่ 1  ถนนราษฎร์บ ารุง   ต าบลสะบ้าย้อย   อ าเภอสะบ้าย้อย    
 จังหวัดสงขลา    รหัสไปรษณีย์   90210   โทรศัพท์ 074 - 306148   
 โทรสาร   074 -  306148 
15. ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอระโนด 
 ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 ถนนราษฎร์บ ารุง  ต าบลระโนด   อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
 รหัสไปรษณีย์ 90140  โทรศัพท์ 0-7439-3335, โทรสาร   0-7439-1081     
 E-mail : nfe5628@gmail.com / website ของสถานศึกษา www.sknfe.go.th/rn 
16. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสิงหนคร 
 เลขที่ 256/23   หมู่ที่ 5   ต าบลสทิงหม้อ   อ าเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา   
 รหัสไปรษณีย์  90280     หมายเลขโทรศัพท ์ 074-332493,  047.-331044,   
 โทรสาร  074-332493    E-mail Address: Singhk_nfe@hotmail.com         
 Website  ของสถานศึกษา  :  WWW.sknfe.go.th/s 
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นำงวรรญำ  ทิพย์ดนตรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดสงขลำ 

 

นำยคณำธิป  บุญญำรัตน์ 
รองผู้อ ำนวยกำร กศน.จังหวัดสงขลำ 

 

นำยธิติวัฒน์  แก้วคง 
นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ 

 

และ    ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอทุกอ ำเภอ 
 

นำงสมจิต  คำระวี 
ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

 

นำยเสถียร  ทวีรัตน์ 
พนักงำนพิมพ์ ส 4 

 

นำยสุเทพ จินดำวรรณ์ 
พนักงำนพิมพ์ ส 3 

 

ว่ำท่ีร้อยตรีธนกฤต  พรำนสมุทร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

นำยชญำสวัสดิ์  สุริยศรำญสุข   
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

นำงจิตติมำ ธรรมสุรินทร์ 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 

และ   คณะครู กศน.ต ำบลทุกต ำบล/อ ำเภอทุกอ ำเภอ 
 
 

ทุกส่วนรำชกำร/หน่วยงำน/เครือข่ำย ทุกภำคส่วน  
ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล/ภำพถ่ำย ด้วยควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง 

คณะผู้จัดทา้เอกสาร 

คณะที่ปรกึษา 

ขอขอบคุณ 


