
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ที่ 

1. เร่ือง การท าไร่นาสวนผสม 
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอารีรัตน์  พูนปาล 

วัน/เดือน/ปีเกิด 20 เมษายน 2519 
หมายเลขบัตรประขาขน 4 2203 0000 3 928 
ท่ีอยู่ 96 ม.4 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
โทรศัพท์ 089-2459979 
อีเมลล์  roms_organic@hotmail.com/areerat197611@gmail.com 

3. ความเป็นมา 
ในอดีตเคยปลูกพืชชิงเด่ียวเป็นสวนผลไม้และท าการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาตลอดต่อมาประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติก็เสียหายหมด มีหนี้สินจ านวนมาก จึงคิดหาวิธีการปลูกพืชท่ีให้ผลผลิตเร็วขาย
เพื่อใหไ้ด้เงินมาช าระหนี้ วางแผนการปลูกพืชผัก พืชสวน-พืชไร่-เล้ียงสัตว์-ท านา ผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและให้มีรายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์/รานเดือน/รายปี 

4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ 
องค์ความรู้ 
- จบการศึกษา ปวส. สาขาพืชศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๓๘ 
- จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาพืชผัก  เกียรตินิยมอันดับ ๒  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๔๔๑ 
- จบหลักสูตรเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย  โรงเรียนแพทย์แผนไทยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี ปี ๒๕๕๔  - ๒๕๕๖ 
 เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาภาวะหนี้สินท่ีเกิดจากการลงทุนภาคการเกษตรเมื่อเรียนจบ
และประกอบอาชีพการเป็นครูระยะหนึ่งก็ยังแก้ปัญหาของครอบครัวไม่ได้จึงลาออกมาช่วยทางบ้าน
ประกอบอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีวิชาการเกษตรท่ีเรียนมาปรับใช้ โดยฝึกหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
หลักฐานการเกษตรทฤษฎีใหม่ เริ่มจาก เตรียมดินและจัดการดินให้พร้อมส าหรับการปลูกพืชโดยใช้
อินทรีย์วัตถุเน้นหลักเตรียมแหล่งน้ าให้เพียงพอ ใช้พันธ์พืชท่ีดีมีคุณภาพใช้สาร     ชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด มีการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศวิเคราะห์การตลาดและความต้องการ
ของตลาด การน าตลาดการผลิต 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
การจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น 
1. ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์สวน Organicthailand 
2. ชนะเลิศการประกวดนาสวนผสมดีเด่นของส่งเสริมการเกษตรรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
3. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยางพาราและพืชสมุนไพร 
4. ศูนย์เรียนรู้ การจัดการดิน น้ า ป่า 



5. ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีจันทบูร ปี 2557 
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ 

5.1 การผลิต การเตรียมให้พร้อมส าหรับการปลูกพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลสัตว์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
แบบแห้งและแบบน้ า 
- การใช้พันธ์พืชต้องซื้อพันธ์พืชจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้และมีหน่วยงานรับรอง 
- เรียนรู้เรื่องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า จัดระบบการให้น้ าให้มีประสิทธิภาพ 
- ผลิตสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย สาร BT และพืชสมุนไพร ก าจัด 
  โรคแมลงศัตรูพืช 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธนาคารต้นไม้ 
- ผลิตพืช/สัตว์/ประมง ตามก าลังการผลิตและแรงงานในครอบครัว 
5.2 การตลาด 
- ผลิตพืชหลายๆอย่าง ใช้ตลาดน าการผลิต 
- ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
- ปรับเปล่ียนไปตามภาวะความต้องการของผู้บริโภค 
- ผลิตพืชให้ปลอดภัย สดใหม่สม่ าเสมอ เน้นให้มีรายได้เป็นรายวัน รายเดือน รายปี 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- องค์ความรู้ เงินทุนเครื่องทุ่น ฯลฯ 
- ท าบัญชีครัวเรือน  บัญชีประกอบอาชีพ 
- วางแผนการผลิต ให้เกิดรายได้รายวัน รายสัปดาห์  รายเดือน และรายปี 
- ศึกษาหาความรู้ด้วยการ อ่าน ศึกษาดูงาน สอบถาม ทดลองท า น ามาปฏิบัติ 
- ปฏิบัติอย่างมีสติ  รู้เท่าทันเสมอ 
- รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
- ระดมสรรพก าลังกาย  ใจ  สติปัญญา 
- ปลูกพืชผสมผสาน 
- ผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง เช่น ปุ๋ยหมัก  
- เล้ียงสัตว์ร่วมกับการปลูกพืช 
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เริ่มต้นจากความถนัด 
- สร้างความเข้าใจในครอบครัว 
- เน้นการมีส่วนร่วม  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติเป็นองค์รวม 
- ท าตามศักยภาพของตนเอง  
- เริ่มจากส่ิงเล็กๆ ท าตามล าดับขั้น 

7. แนวคิดในการท างาน 
๑. แก้ไขปัญหาจากส่ิงเล็กๆก่อน  ท างานไปตามล าดับข้ัน เริ่มจากจุดเล็กๆ  พึ่งตนเองก่อน ท าจากส่ิง
ท่ีถนัด ส่ิงเล็กๆที่มีอยู่ ด้วยวิธีประหยัด  เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด                                        



 ๒. หลักการของความหลากหลายผสมผสานกัน โดยท่ีจะเน้นในเรื่องความสมดุลของระบบนิเวศใน
สวน เช่น ระบบนิเวศนาข้าว ระบบนิเวศของสวนผลไม้ ระบบนิเวศแปลงพืชผัก เป็นต้น หลักความคิด
คือท าอย่างไรให้ระบบนิเวศแต่ละระบบท่ีต่างกันเกิดความสมดุล ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ซึ่ง
เริ่มแรกต้องรู้ก่อนว่า ระบบนิเวศบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจว่า ถ้า
จะจัดการให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศควรใช้วิธีการอย่างไร  
๓. เลือกพื้นท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะท า เช่น บริเวณท่ีลุ่มจะท านาข้าว เป็นต้น 
๔. ความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวเป็นส่ิงส าคัญ สมาชิกในครอบครัวพูนปาลจะพูดจากันด้ว ย
เหตุผล เกิดการแลกเปล่ียนและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ท าให้เกิดความเข้าใจกันของ
สมาชิกในครอบครัว คนท่ีมีเหตุผลดีท่ีสุดคือค าตอบของการแก้ปัญหา หรืออาจจะเรียกได้ว่า มีความ
เป็นประชาธิปไตยใน   ครอบครัว ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ครอบครัวประสบ
ความส าเร็จ  
๕. รู้เข้าใจตนเอง    ผู้อื่น  ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ให้สามารถตัดสินใจท างานโดยไม่ท าให้ผู้อื่นหรือ
ตนเองเดือดร้อน 
๖. การท างานแบบองค์รวม  ให้ทุกกิจกรรมมีความเช่ือมโยง เกื้อกูลกัน เสริมจุดดี แก้ไขจุดด้อยของ
กันและกันอย่างสมดุล ย่อมท าให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน  ดังเห็นได้จากการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย
เกื้อกูลกัน เช่น การเล้ียงหมู  เป็ด ไก่  เพื่อผลิตปุ๋ยหมักเป็นอาหารของจุลินทรีย์ เปล่ียนแปลงเป็น
อาหารของพืช   พืชเป็นอาหารของสัตว์เป็นต้น   
๗. ท างานโดยใช้หลักของความพอประมาณ  ( รู้เข้าใจตนเอง ส่ิงแวดล้อม สังคม )  มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ    ความรอบครอบระมัดระวัง ท าให้ มีภูมิคุ้มกันตนเอง   โดยการน าหลักของ
คุณธรรมด้านความ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด   อดทน  ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ   เกื้อกูล  แบ่งปัน  รู้รัก 
สามัคคี ฯลฯ  ท าให้ตนเองครอบครัวอยู่บนฐานของความมั่นคง ยั่งยืน  

8. หลักคิดในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
- ด้วยการคิดเห็นร่วมกันของคนในครอบครัวท่ีจะต้องพึ่งตนเองให้ได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการส ารวจตนเอง  ให้ รู้และเข้าใจถึง  ทุน   แหล่งน้ า  ทรัพยากร  ส่ิงแวดล้อม  
และศักยภาพของตนเอง ด้วยการร่วมคิด  ร่วมท า เสนอปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  จนท าให้เกิด
ปัญญาหาทางแก้  พร้อมกับลงมือปฏิบัติ  จากนั้นติดตามผลน ามาทบทวน และเติมเต็มให้สมบรูณ์และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป   ด้วยการเริ่มต้นจากการน าหลักของอริยสัจ ๔  คือ ทุกข์  สมุทัย  
นิโรธ  มรรค มาปฏิบัติพร้อม กับต้องมีความมั่นใจ  ความศรัทธา  มุ่งมั่นประกอบด้วยความเพียร
พยายาม  อุตสาหะ มานะ บากบั่น  ทบทวน ใคร่ครวญอยู่เสมอ  รู้จักประยุกต์ใช้คุณธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  ได้แก่  ๑. หลักอิทธิบาท ๔ ( ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา)   ๒. พรหมวิหาร ๔           
( เมตตา  กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ๓. สัปปุริสธรรม ๗  ๔. มงคลชีวิต ๓๘ ประการ  ๕.  สังคหวัตถุ๔   
๖. หลักศีล ๕  พัฒนาตนเองและครอบครัว   



- วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ ส ารวจปัญหา ต้นตอของปัญหา แนวทางแก้ พร้อมท้ังวิธี
แก้ ซึ่งเริ่มต้นจากความคิดไปสู่การกระท า   จากภายในสู่ภายนอก   ส่ิงท่ีง่ายไปหายาก   จากเรื่องเล็กไป
เรื่องใหญ่ จากส่ิงใกล้ตัวออกไปไกลตัว  สรุปง่ายๆคือเริ่มจากตนเองไปสู่ผู้อื่น  คือ ระเบิดจากข้างในเป็นดัง
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ท่ีเป็นแรงบันดาลใจ และท่ีพึ่งยามมีทุกข์และสุข 
9. ที่มาของข้อมูล(ผู้ถอดองค์ความรู้) 

ช่ือ นางสายสุวรรรณ  สร้อยเกียว      ต าแหน่ง  เกษตรอ าเภอ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 


