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            ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานกังานเลขานุการกรม  กรมพัฒนาที่ดิน   
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สงวน   มงคลศรีพันเลิศ   หมอดินอาสากระบี ่
แบบอยางของเกษตรกร “นําทิศสูชวีิตพอเพียง” 

บทความที่ 9 /2552 
ประกิต  เพ็งวชิัย  เรียบเรียง 

 
 
                    สงวน   มงคลศรีพันเลิศ   หมอดินอาสากระบี่  เกษตรกรจากบานเลขที่ 63   หมูที่ 7  บานเขากลม ตําบลหนองทะเล    
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (โทรศัพท 08-9590-6738) เปนอีกบุคคลหนึ่งที่ยึดแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานใหแกพสกนิกรของพระองค  

 

มุงสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ดิน หมู 7  
บานเขากลม  ตําบลหนองทะเล  จังหวัดกระบี่ 

ในป พ.ศ. 2540 ไดเร่ิมเขาจัดตั้งกิจกรรมตาง ๆ ตามคําแนะนําของเจาหนาที่พัฒนาที่ดินกระบี่ ซ่ึงไดแนะนํา
เกี่ยวกับการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา ใชปูนโดโลไมท ในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว และใชพืชปุยสดในการ
บํารุงดินเพื่อเปนการเพิ่มธาตุอาหารแกดิน ไดแก ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา ไถกลบชวงพืชออกดอก จะเปนชวงที่ถ่ัวใหธาตุ
ไนโตรเจนสูงสุด   การใชสารเรงซุปเปอร พด.1,พด.6, พด.7 ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน  รวมทั้งเปนการปรุง
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โครงสรางของดินใหเหมาะแกการปลูกพืชตอไป กิจกรรมดังกลาว เปนการพึ่งพากันเอง เกื้อกูลกันและกัน มีการ
จัดการแบบบูรณาการ ประชาชนในหมูบาน ถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต โดยยึดถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการลดรายจาย   ไดแก   ประชากรในชุมชนมีการปลูกผักสวนครัว    เชน ผักเหมียง   พริก   ใบชะพลู  

พริกไท  ตะไคร   ฯลฯ  เพื่อบริโภคในครัวเรือน  ประชาชนในหมูบานรวมกลุมกันทําปุยหมักระบบเติมอากาศ  และ 
น้ําหมักชีวภาพ เพื่อใชในการทําการเกษตร และสงออกขายเพิ่มรายไดใหกับ ประชากรในครัวเรือน   

การเพิ่มรายได  ประชาชนในหมูบานมีการรวมกลุมกัน เพื่อทําอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน  
ไดแก การเลี้ยงสัตว  กลุมปลูกพืชผักสวนครัวผสมผสาน  กลุมทําปุยชีวภาพ  กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง 

การเลี้ยงสัตว ประชากรในหมู 7 ตําบลหนองทะเล สวนใหญ 95% นับถือศาสนาอิสลาม มีสัตว
เศรษฐกิจที่เล้ียงกันเกือบทุกครัวเรือน คือ “แพะ” ประชากรในตําบลจึงมีความคิดริเร่ิมจัดตั้งกลุม “ธนาคารแพะ” 
ตําบลหนองทะเลขึ้น ตอมามีสมาชิกมากขึ้นมีจํานวนแพะมากขึ้น สมาชิกกลุมจึงมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ใชช่ือวา “กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวตําบลหนองทะเล” ปจจุบันมีการเลี้ยงวัวในกลุมดวย มีสมาชิกทั้งหมด 44 คน มี
รายไดเฉล่ียเดือนละ 8,000-10,000 บาท ตอครัวเรือน ผลงานดีเดนของกลุม ไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติ 
สาขาปศุสัตว ประจําป 2548 โดยนายสงวน  มงคลศรีพันธเลิศ   ประธานกลุมฯ เขารับรางวัลจากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันพืชมงคลประจําป 2548 
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                กลุมปลูกพืชผกัสวนครัวผสมผสาน ไดแก พริก ตะไคร ขา ผักเหมียง ฯลฯ สมาชิกทั้งสิ้น 11 คน 
กลุมทําปุยชีวภาพ ระบบเติมอากาศและปุยจุลินทรีย  มีสมาชิกทั้งส้ิน 11 คน  
กลุมเล้ียงไกพื้นเมือง มีสมาชิกทั้งส้ิน 20 คน  
กลุมประมง มีการทําประมงน้ําจืด เชน ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาจาระเม็ด มีสมาชิก

ทั้งส้ิน 19 ราย  
กลุมทําอาหารสัตวจากทางปาลม (ส่ีกระเพาะ) สําหรับวัว และแพะ เนื่องจากประชากรในพื้นที่

สวนใหญประกอบอาชีพ เพาะปลูกปาลม จึงมีการนําผลิตผลจากปาลม ไดแก ใบทางปาลม และลูกปาลมมาผลิตเปน
อาหารสัตว ปจจุบันมีสมาชิก 44 คน  

การออม ประชากรในหมู 7 บานเขากลม มีการรวมกลุมกัน เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานเขากลม โดยจัดตั้งขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2544 ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 261 คน  

กลุมภูมิปญญาไทยกูภัยเศรษฐกิจ กลุมนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจประชากรในพื้นที่
รวมกลุมกันเพื่อสะสมเงินออม ตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน 2549  ปจจุบันมีสมาชิก 74 คน  

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000.บาท 
และไดเพิ่มทุนจากรัฐบาลอีก 100,000.- บาท (รางวัลกองทุนหมูบาน ระดับ 3 A ) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,100,000.- บาท   ปจจุบันมีสมาชิกทั้งส้ิน 106 คน มียอดเงินกู 1,100,000.- บาท ขณะนี้กองทุนมีเงินทั้งสิ้น 
1,530,000.- บาท 

ดานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  คนในชุมชนมีการอนุรักษทรัพยากรไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม มีการดูแลรักษา  ความสะอาดของบานเรือน มีการจัทําปุยหมักแทนปุยเคมี  โดยใชระบบเติมอากาศ
ในกองปุยหมัก 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการใชพื้นที่ทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและใชที่ดินอยางยั่งยืน 
2. เปนการลดรายจาย เพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน 
3. เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตรในชุมชน 
4. เปนแหลงระดมสมองตามวิถีภูมิปญญาไทย 
5. ตองการขยายผลเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

 
การผลิตปุยหมัก  สารเรงซุปเปอรพด.1  ดวยระบบเติมอากาศ 
 ในสมัยกอนถาคิดจะทําปุยหมักขึ้นมาใชเองตองใชเวลาในการหมักนานหลายเดือน เนื่องจากอาศัยจุลินทรีย
ที่มีอยูตามธรรมชาติเปนตัวชวยในการยอยสลาย และยังตองใชแรงงานในการกลับกองปุยหมักเพื่อเปนการระบาย
ความรอนอยางนอยอาทิตยละครั้ง เพื่อเปนการชวยใหจุลินทรียสามารถทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น การยอยสลายก็จะเกิด
เร็วขึ้น  จากเหตุผลดังกลาวนี้ทําใหผูนําชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่พยายามคิดคนเพื่อหาวิธีลดการใชแรงงาน
ในการกลับกองปุย ในที่สุดก็สามารถคิดคนวิธีการใชระบบเติมอากาศเขาไปในกองปุยหมัก ไดสําเร็จ 

โดยการนําวัสดุที่มีอยูแลวในทองถ่ิน ไดแก ใบทางปาลมน้ํามันที่บดแลวนํามาผสมกับมูลแพะและมูลวัว และ
ใชเชื้อจุลินทรียชีวภาพ จากสารเรงซุปเปอรพด.1 หมัก และฉีดรดดวยน้ําหมักชีวภาพ เพื่อเปนการเพิ่มฮอรโมนลงไป
ในกองปุยหมักดวย 
      

 
 
 

ใบทางปาลมน้าํมันใชทําปุยหมัก                  ใบทางปาลมน้ํามันที่บดแลว 
 
 
 
 
 
สวนระบบเติมอากาศนั้นใชทอ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว เจาะเปนรูเล็ก ๆ รอบทอประมาณ 1,200 รูนํามาวางไว

แลววัสดุที่ใชทําปุยหมักมาวางทับเปนชั้น ๆ ตามวิธีการทําปุยหมัก หลังจากนั้นใหเติมลมเขากองปุย วันละ 
ประมาณ 15 นาที  หมักนาน 21 วันก็สามารถนําปุยหมักไปใชได ผลิตปุยหมักไดเดือนละ 10 -15 ตัน ประหยัด
แรงงานไดมากทีเดียว ใชพื้นที่นอยเหมาะกับผูที่มีพื้นที่  
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ปจจุบันนี้ไดนาํปุยหมักมาใชกับพืชตาง ๆ ดงันี้  

                 โดยไมตองเสียเงินซ้ือสารเคมี เปนการประหยัดคาใชจาย และยังชวยใหดินรวนซุย เพิ่มจุลินทรียใน
ดิน และดินยังอุมน้ําไดดี 

-  ปลูกผักปลอดสารพิษ            2       ไร  
 -  สวนยางพารา              3       ไร  
 -  สระน้ํา   1       ไร 
 -  ที่อยูอาศัย       1       ไร 
 -  แปลงปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�กองปุยหมักระบบเติมอากาศ 
 

การผลิตน้ําหมักชีวภาพ สารเรงซุปเปอร พด. 2  เพื่อใชในการเกษตร 

               จากการที่เกษตรกรใชยาปราบศรัตรูพืชและปุยเคมีในการเพาะปลูกติดตอกันเปนเวลานาน สงผลใหมี
การสะสมสารพิษในดิน เชื้อจุลินทรียที่มีอยูในดินถูกทําลาย ดินแข็ง และแนนทึบ  ดินขาดอากาศในที่สุดนําไปสู
ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตทางการเกษตรลดนอยลง มักจะมีสารพิษตกคาง ผูผลิตไมปลอดภัย และเปนอันตรายตอ
ผูบริโภค  ปนเปอนในแหลงน้ําและอากาศ ซ่ึงเปนปญหาตอส่ิงแวดลอมอยางมากในปจจุบัน มีการลงทุนสูงขึ้น
ทุกปเนื่องปุยเคมีบางชนิดนําเขามาจากตางประเทศ 
 แตพอมาลองใชน้ําหมักชีวภาพผลิตจากสารเรงซุปเปอร พด.2 ของกรมพัฒนาที่ดิน ใชกับพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 
รูสึกถึงความแตกตางระหวางการใชปุยเคมีกับน้ําหมักชีวภาพอยางชัดเจน จะเห็นวาใบพืชใหญขึ้น สีเขียวเขม 
ผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีการลงทุนนอยมากเนื่องจากน้ําหมักชีวภาพเมื่อนํามาผสมกับน้ําใช 
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                   �น้ําหมกัชีวภาพ บรรจใุนขวด  พรอมใช 

การปลูกผักไรสารพิษระบบใตดิน 
                 คําวาระบบใตดิน หมายถึงการขุดดินใหลึกประมาณ  4 เมตร รวมคันดินดวย ความกวางแลวแตขนาด
ของพื้นที่ สวนดานบนก็ทํามุงคลุมใหรอบ เพื่อปองกันแมลงจากภายนอกรบกวน หลังจากนั้น กอนมีการปลูกผักก็
ทําการปรับปรุงบํารุงดินดวย ปูน โดโลไมท และรดน้ําตามเพื่อใหปูนซึมลงไปดานลางชะลางเอาความเปรี้ยว
ของดินออก หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห ก็ทําการแบงพื้นที่ออกเปนสวน ๆ ยกรองเตี้ย ๆ นําปุยหมักที่ได
จากการใชสารเรงซุปเปอร พด.1 ผสมกับสารเรง พด.3  คลุกเคลากับดิน เพื่อเปนการปองกันการเกิดโรคโคนเนา
ของผัก  พอผักเริ่มงอกประมาณ 1 สัปดาห ก็ใชปุยอินทรียน้ําที่ผลิตจากสารเรงซุปเปอร พด.2 ทําการฉีดพนทุก ๆ 
10 วัน หรือใหสังเกตุจากผักถาผักเริ่มมีสีเหลืองก็ใหฉีดน้ําหมักชีวภาพไดเลย จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ใชระยะเวลา 
25 วัน แลวแตชนิดของผัก   นอกจากนี้ไดปลูกหญาแฝกรอบบอเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและยัง
รักษาความชุมชื้นแกดินไดอีกดวย 

        การปลูกผักดวยวิธีนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิได เนื่องจากบอปลูกจะมีความชื้นสูง ผักเจริญเติบโตเร็วกวาปกติ 
ใหรสชาติดี กรอบ และสามารถลดตนทุนการผลิตไดมาก สวนดานบนคันดินยังสามารถปลูกพืชชนิดอื่นไดอีก 
เปนการใชพื้นที่ อยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ในพื้นที่ 2ไร  สามารถทําใหมีรายไดใหแกครอบครัว  9,000 
บาท/เดือน 

  พื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรมีจํานวนนอยลง  แตความจําเปนและความตองการประกอบอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใหมากขึ้น จึงไดศึกษาและคนหาภูมิปญญาทองถ่ินที่ในอดีตที่เปนสวนผสมผสาน มาใชทดลองใน
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พื้นที่ที่เปนสวนยางพารา เพื่อหาอาชีพและรายไดใหเพิ่มขึ้นเริ่มตน ในป พ.ศ. 2540 จากการแบงพื้นที่ ที่มีอยู 7 ไร 
จัดสรรเปนพื้นที่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน  ทําสวนยางพาราจํานวน 3 ไร ปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 2 ไร 
สระน้ํา 1 ไร และที่อยูอาศัย 1 ไรโดยใชแรงงานในครัวเรือน ในชวงปแรกใชโดโลไมท ปรับสภาพความเปนกรด
ของดินกอน แลวจึงปลูกปุยพืชสด ไดแก ถ่ัวพรา ปอเทือง เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน หลังจากปลูกยางพาราแลว
พอจะมีที่วางระหวางแถว ก็ปลูกสับปะรดแซม และใชปุยอินทรียชีวภาพตามคําแนะนําของเจาหนาที่ จากกรม
พัฒนาที่ดิน ไดแก  สารเรงซุปปอรพด.1  และสารเรงพด.3 ใชรองกนหลุมเนื่องจาก สารเรงพด.3 สามารถปองโรค
รากเนาโคนเนาไดดีทั้งในสวนยางพาราและแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และใชซุปเปอร พด.2 ฉีดรดทั้งผักและ
ยางพารา  

เมื่อปาลมน้ํามันอายุ 6-7 ปตนโตพอจะกรีดน้ํายางไดแลว ไดปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพาราไดอีก 
เพื่อใชพื้นที่เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวหลาย  ๆชนิดพืช  โดยไมหวังรายไดจาก
ยางพาราเพียงอยางเดียว                  

ปศุสัตวอินทรีย   

 ปศุสัตวอินทรีย  หมายถึงการเลี้ยงสัตวแบบพึ่งพากันระหวางคนกับสัตว สัตวกับสัตว และสัตวกับ
ตนไม โดยเริ่มตนจากการเลี้ยงวัว 2 ตัว เล้ียงแพะ 2 ตัว  และไก 20 ตัว เล้ียงใหอยูในคอก จะไมปลอยใหออกมา
หากิน  เพราะพื้นที่สวนใหญเปนสวนปาลมน้ํามัน และยางพารา ไมมีแปลงหญาใหสัตวกินทําประกอบกับ ใบทาง
ปาลมน้ํามันจําเปนตองตัดทุก ๆ 15 วัน จึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตอาหารสัตวขึ้นมา มีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
 1.นําใบทางปาลมน้ํามัน และผลปาลมน้ํามันมาบด 
 2.นํากากน้ําตาลผสมกับยูเรีย 
 3.นําสารเรง พด. 6  มาใสลงไปในถังหมกั ทําการหมัก 21 วัน ก็สามารถนํามาใหสัตวกินไดเลย                                    

*** เมื่อวัวและแพะ กนิอาหารหมักเขาไปปรากฎวาการขับถายของเสียไมมีกล่ินเหมน็เลย 
 
             สวนทางใบปาลมบดนํามาใชปูในคอกวัว และใสใตโรงเรือนแพะ เมื่อแพะถายออกมาก็จะไปผสม
คลุกเคลากับวัสดุรองพ้ืนดานลางเปนการหมักโดยวิธีธรรมชาติ ไกพันธุพื้นเมืองที่นํามาเลี้ยงในโรงเรือนแพะ 
และวัวเพื่อใหไกชวยเขี่ยเศษหญา และมูลสัตวใหคลุกเคลาผสมกันก็ใหเกิดการทําปุยคอกมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ใหอาหารที่ผลิตขึ้นมาไดใชประโยชนอยางเต็มที่  เชน หากมีเศษอาหารตกหลนบริเวณโรงเลี้ยงแพะ และวัว   ไกก็
ไดกินอาหารเหลานี้   ไกเปนสัตวที่ชวยทําลายสัตวประเภทปาราสิตที่อยูตามตัววัว  และแพะ  เชน  หมัด เห็บ  
             ปจจุบันนี้ไดมีผูเขารวมกลุมปศุสัตวอินทรีย โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะมีจํานวน 68 ราย เนื่องจาก
ประชาชนใน ตําบลหนองทะเลสวนใหญเกือบรอยเปอรเซ็นตนับถือศาสนาอิสลาม นําแพะมาประกอบอาหาร
และทําพิธีกรรมทางศาสนา 
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การเล้ียงปลาดุกอินทรียดวยบอสามดาน 
 ปกติถาจะมีการเลี้ยงปลาดวยบอปูนจะตองสรางบอจํานวน 4 ดาน แตในกรณีการเลี้ยงปลาดุกดวยบอ
สามดานนั้น หมายถึง การสรางขอบบอขึ้นมาใหมเพียงแค 3 ดานเทานั้น สวนอีกดานหนึ่งเปนการใชฝาบานแทน เพื่อ
เปนการประหยัดตนทุนในการสรางบอ และประหยัดพื้นที่ดวย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนสวนปาลมน้าํมนั และ
สวนยางพาราไมมีพื้นที่สําหรับขุดบอเล้ียงปลา  จึงเกิดแนวคิดเลี้ยงปลาดุกโดยใชฝาผนังบานใหเกิดประโยชนโดย
ทําเปนบอสามดานเลี้ยงปลาไวบริโภคเองในครัวเรือน ที่เหลือก็สามารถจําหนายใหแกเพื่อนบานใกลเคียง 
กอใหเกิดรายไดขึ้นมาชวยเสริมครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันวิธีการเลี้ยงปลาดุกดวยวิธีนี้สามารถลด
ตนทุนการผลิตลงไดมากทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องอาหารปลา สามารถผลิตขึ้นเองโดยใชเชื้อจุลินทรีย (สารเรง
ซุปเปอรพด.2 ) ที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินมีขั้นตอนการหมักอาหารปลาดุกดวยวิธีการใชสารเรง
ซุปเปอร พด. 2   ดังนี้ 

        1. นําสับปะรด  จํานวน 30-40 กิโลกรัม มาสับใหมีขนาดชิ้นเล็ก ๆ เพื่อจุลินทรียจะไดยอยไดเร็วขึ้น 
2. เตรียมกากน้ําตาล  จํานวน 10 กิโลกรัม และน้ํา 10 ลิตร นํามาหมักในถัง พลาสติก  
3. หลังจากหมักเสร็จเรียบรอยแลวจะไดน้ําหมักชีวภาพ  จํานวน 50 ลิตร 

 

 
 
                              �ปลาดุกท่ีใหอาหารหมักจากสารเรงวุปเปอร พด.2 
 

        4. นําน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน  มาผสมกับมูลสัตว 1 สวน  รําขาว 1 สวน   แลวทําการหมักในตอนเชาพอตก 
ตอนเย็นก็สามารถนําอาหารหมักนี้มาใหปลากินไดในตอนบาย สวนตอนบายกห็มักไวใชในตอนเชาไดเลย เปน
การหมักวันตอวัน 
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        5. ในขั้นตอนการลี้ยงปลาไดใชภูมิปญญาไทยในการนําใบหญาคาหรือซังขาวใสลงในบอปลาเพื่อ 
เปลี่ยนเนื้อและสีปลาดุกใหเปนปลาดุกนา (ปลาดุกตามธรรมชาติ) กอนนําปลาไปจําหนายประมาณ 7 วัน 

6.ในขณะเลี้ยงนําใบกะเพรา ใบยี่หรา ใบโหระพา มาผสมและตําใหละเอียดผสมกับอาหาร ใหปลากิน 
อาทิตยละ 1 คร้ัง เพือ่ปองกันโรคจับปลาอายุประมาณ 4-5 เดือน เพื่อบริโภคและจาํหนายวนัละไมเกิน 4 กิโลกรัม 
สวนราคาใหเกษตรกรเปนผูกาํหนดราคาเอง (ราคาเฉลี่ย 50-80 บาท/กิโลกรัม) 

จากการตัดตั้งศูนยเรียนรูฯขึ้นนี้นับวาประสพความสําเร็จในระดับหนึ่ง อยางนอยเปนการดงึเกษตรกรที่
สนใจเขารวมโครงการตาง ๆ เกษตรกรเริ่มตื่นตัว ใหความรวมมือในการรับเทคโนโลยีและนํามาผสมผสานเขา
กับภูมิปญญาชาวบาน ทั้งสองอยางนี้ตองทําควบคูกันไป จึงไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมตางไวในศูนยเรียนรูแบบครบ
วงจร มีการทํางานแบบบูรณาการโดยใหผูที่มีความรูมาแลกเปลี่ยนกัน แกไขปญหารวมกัน พูดคุยกันทุก ๆ วันที่ 9 
ของเดือน เสริมสรางความสามัคคีในหมูบานและชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 
 ผลสําเร็จจากการเขารวมกิจกรรม จากการสัมภาษณเกษตรกรในศูนยเรียนรูฯ พวกเขาเหลานั้นมี
ความสุขกับการพออยูพอกิน เพราะไดลดรายจายลง ลดตนทุนการผลิต หันมาใชเทคโนโลยีทางชีวภาพ ชีวิตก็
ปลอดภัย ไมตองเสี่ยงตอการใชสารเคมี รายไดก็เพิ่มขึ้น สามารถเก็บเงินออมไวในธนาคารหมูบานซึ่งมีอยูใน
ศูนยเรียนรูฯ อยูแลว  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
                     � ภาพแสดงรายไดที่เกิดจากศูนยเรียนรูฯ 
 
 ความสําเร็จในการใชประโยชนท่ีดิน มีการใชที่ดินแบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงสัตว
ควบคูกันไป ซ่ึงประโยชนที่เกิดขึ้นจะเปนแบพึ่งพาอาศัยกันและกันเอง ตนไมก็พึ่งพาสัตว สัตวก็ตองอาศัยตนไม 
ตางฝายตางไดรับผลประโยชนรวมกัน  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืนตอไป 



 10

สนใจติดตอ...คุณสงวน  มงคลศรีพันเลิศ หมอดินอาสากระบี่  บานเลขที่ 63 หมู 7  ตําบลหนองทะเล  
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่   โทร.  08 9590 6738   และสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่  หมูท่ี 13  บานนาดิน ตําบลกระบี่นอย  
อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000   โทร.075-618-150 
  

…………………………… 
 

              (นางตุลญา  จงสกุล) 
                                                                เลขานุการกรม 
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