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สรุปผลการดําเนินงานที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร 
1.ประวัติสวนตัว 

ชื่อ นายภูนารถ  จันทรยอง 
วันเดือนปเกิด  2๘ สิงหาคม  2498 
ที่อยู บานเลขที่ 139 หมูที่ 9 ตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว  จังหวัดตรัง 

2.ขอมูลดานครอบครัว 
 สมรสกับนางนงเยาว  จันทรยอง  อาชีพรับราชการครู  มีบุตรจํานวน 3 คน 
3. ขอมูลดานการศึกษา 

จบการศึกษาระดับ สถานบันการศึกษา พ.ศ. 
1.ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานควนยาง 2512 
2.ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทุงคาย 2515 
3.ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา 2518 
4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยครูภูเก็ต 2522 
5.ปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 
6.ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545 
 
4. ขอมูลดานการรับราชการ 
 เริ่มรับราชการในตําแหนง ครู เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2523 ที่โรงเรียนบานคลอง
ทรายขาว อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
 ประวัติการดํารงตําแหนง ดังนี ้

วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อนัดับ  ขั้น (บาท) 

6 พ.ค. 2523 ครู 2 โรงเรียนบานคลองทรายขาว 2 1,905 
2 ต.ค. 2534 อาจารย 1 โรงเรียนบานควนยาง 4 5,900 
18 ธ.ค. 
2540 

อาจารย 2 โรงเรียนบานหนองเสม็ด 7 14,070 

20 ก.ค. 
2540 

อาจารยใหญ โรงเรียนบานทุงนา 7 14,070 

29 พ.ย. 
2542 

อาจารยใหญ โรงเรียนบานควนยาง 7 15,630 

1 ต.ค. 2545 ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนยาง 8 17,760 
 
5.ความคิดริเริ่มสรางสรรคและการฟนฝาอุปสรรค 
 5.1 การริเริ่มทําการเกษตรสวนบุคคล 



 การทําการเกษตรสวนบุคคลเกิดจากการที่ครอบครัวโดยพอและแมประกอบอาชีพเกษตร
คือทําสวนยางพารา  และเลี้ยงสุกร โดยไดชวยเหลือครอบครัวทําสวนยางและเลี้ยงสุกร ทําใหมี
ความรูความเขาใจและมีทักษะทางการเกษตรเปนอยางดี และมีความตั้งใจที่จะนอมนําแนวทาง
พระราชดําริคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต งานเกษตรจึง
เปนงานที่เปนชีวิตตลอดมา  เมื่อถึงวยัทํางานแมวาจะไมไดทําอาชีพเกษตรเปนอาชีพหลัก แตก็ใช
เวลาวางทําอยูเปนประจํา เชน การทําสวนปาลมน้ํามัน การทําสวนยางพารา เปนอาชีพเสริม และ
การผลิตอาหารปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเองในครอบครัว ชวยลดรายจาย ทําใหครอบครัว
มีฐานะมั่นคง ย่ังยืน บนพื้นฐานความสุขแบบพอเพียง เปนตัวอยางใหกับพี่นองและชุมชน 
5.2 การริเร่ิมตั้งกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
 การริเริ่มตั้งกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนบานควนยาง เกิดจากสาเหตุหลายประการ 
ดังนี้คือ 
 ๑. ในชวงป ๒๕๔๒ ซึ่งเปนปที่เขามารับตําแหนงผูบริหารโรงเรียน นักเรียนในเขตบริการ
ของทองท่ีตําบลทุงคาย คือ หมูท่ี ๓ หมูที่ ๙ และหมูที่ ๑๑ ผูปกครองมีฐานะคอนขางยากจน 
ประกอบกับโครงการอาหารกลางวันที่ไดรับการสนับสนุนจากราชการประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต ไม
เพียงพอตอนักเรียนทั้งหมด จึงไดจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรเพื่อผลิตอาหารสูโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน ใหมีความเพียงพอตอนักเรียนทุกคนอยางท่ัวถึง   
        ๒. ในสองถึงสามปแรกที่ไดเขามาดํารงตําแหนงอาจารยใหญพบวานักเรียนรอยละ 
40 มีปญหาภาวะทุพโภชนาการ กลาวคือ มีน้ําหนัก – สวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กรม
อนามัยกําหนด ทางโรงเรียนจึงไดกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนวา “ความรูคูคุณธรรม นํา
เทคโนโลยี สูวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพื่อภาพในอนาคตที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนและ
กําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว เพื่อแกไขปญหา
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
        ๓. ตองการใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและถายทอดหลักคําสอนและดําเนินรอยตาม
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
        ๔. ตองการรักษาและธํารงไวซึ่งการทําการเกษตรอันเปนอาชีพหลักของคนไทยที่
สรางความอยูดีมีสุขและความมั่นคงใหกับคนไทยมาโดยตลอด  แตเนื่องจากในปจจุบันเยาวชนไทย
ไมคอยสนใจละเลยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนไป เชน คิดวาการ
ทําเกษตรเปนอาชีพชั้นต่ํา ไรเกียรติและศักดิ์ศรีสูอาชีพอื่นไมได ตองทํางานหนักตากแดดตากฝน 
แตกลับมีรายไดนอย ไมคุมคาในการลงทุน ทําเกษตรไมร่ํารวย เปนตน หากโรงเรียนนิ่งเฉยและ
ปลอยใหนักเรียนมีแนวคิดอยางนี้ตอไปอาชีพเกษตรกรรมตองเปลี่ยนมือและเรือนลางจางหายไป
จากประเทศไทย 
        ๕. ตองการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะทางอาชีพและสงเสริมให
นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน ซึ่งเปนการปลูกฝงใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเปนที่ที่มาของการจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียน
บานควนยาง เมื่อปการศึกษา 2550 โดยไดประชุมวางแผนรวมกับคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง หนวยงานภาครัฐ และไดดําเนินการปรับพัฒนาเรื่อยมาจนถึง



ปจจุบัน ซึ่งในฐานะทีเ่ปนที่ปรึกษากลุม มีหนาที่ในการรวมกันวางแผน ใหคําปรึกษา ประสานงาน
กับหนวยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและชุมชน ถายทอดความรูเรื่องการทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง และกระจายงานใหบุคลากร 1 คน รับผิดชอบเปนท่ีปรึกษาในกิจกรรมยอย โดยจะมีการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้งตอ 1 เดือน 
 
 
 
 
 
6. หนาที่ความรับผิดชอบงานดานกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
 เปนท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนบานควนยาง เมื่อป 2550 มีหนาที่ใหคําปรึกษา
รวมวางแผนกับสมาชิกยุวเกษตรกรและครูที่ปรึกษา ในแตละกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย สํานักงาน
เกษตรอําเภอยานตาขาว  สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง เพ่ือระดมทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
กิจกรรมของกลุม ท้ังงบประมาณ วิทยากร แหลงเรียนรู สงผลใหกลุมยุวเกษตรกรสามารถ
ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  โดยสงเสริมให
สมาชิกแตละคนไดแสดงบทบาทของตนเองท้ังการเปนผูนําและผูตามที่ดีในการทํางานเปนกลุม 
เนนใหฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
สําหรับเปนพื้นฐานของการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ เปนบุคคลที่เขมแข็ง พึ่งตนเองไดและ
มีคุณธรรม สามารถอยูรวมกันในสงัคมอยางมีความสุข 
 แนวคิดในการทํางาน  “ ซื่อสัตย จริงใจ รวมพัฒนา” 
7. ผลงานและความสําเร็จ 

7.1 ความสามารถในการบริหารจัดการกลุมยุวเกษตรในโรงเรียนใหเกิดคุณภาพจน
ประสบความสําเร็จ  

โดยยึดหลักการมีสวนรวมกับคณะครูในโรงเรียน ผูปกครอง และหนวยงานของรัฐรวม
สนับสนนุและเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของกลุม ทางโรงเรียนไดเตรียมนักเรียนใหมีความรูความเขาใจ
ในแนวทางการดําเนินงานของกลุม ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลโดยใหครูที่รับผิดชอบอธิบายและพาชม
กิจกรรมซึ่งเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน สวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไดบูรณการกิจกรรม
กลุมยุวเกษตรกรกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน กําหนดโครงสราง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสัปดาหละ 1 ชั่วโมง และไดบูรณาการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
แบบยั่งยืน โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยกลุม
ยุวเกษตรกรเปนแกนนําในการฝกปฏิบัติเพื่อเปนฐานการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
มีความชื่นชอบ ความรัก ความเชื่อมั่นศรัทธาในกลุมยุวเกษตรกร  เมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑก็สมัครเปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรของโรงเรียน ในกลุมยุวเกษตรกรไดมีการแบงหนาท่ี
กําหนดบทบาทรับผิดชอบกันอยางชัดเจนและในแตละกลุมกิจกรรมยอยก็เชนเดียวกัน ในฐานะที่



ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหกับสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรังอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินกิจกรรมดงักลาวอยางตอเนื่องมาเปนเวลา 6 ป มีการพัฒนาดานตาง ๆ จน
เปนท่ียอมรับของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยในขณะนี้ทางโรงเรียนไดจัดโครงการหนึ่งคน
หนึ่งอาชีพเพื่อขยายสูครอบครัวและชุมชน สมาชิกมีความรูความเขาใจจนไดรับคัดเลือกเปนศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ป 2552  

 
 
7.2 ความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมสวนบุคคล 

  นอกจากการเปนท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานควนยางแลว ยังไดทํา
การเกษตรสวนบุคคลที่บาน โดยเปนอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวและไดสานตอมาจนถึงปจจุบัน 
ทั้งนี้ไดใชเวลาวางทั้งหลังเลิกเรียนและในวันหยุดราชการเขาดูแลจัดการสวนยางพารา สวนปาลม
น้ํามัน และการปลูกไมผล  ปลูกผักปลอดสารพิษโดยใชปุยหมักชีวภาพ การเลี้ยงสุกร โดยนํามูล
สุกรมาเปนปุยในเชิงเกื้อกูลตอกันเพื่อลดการใชสารเคมีและอนุรักษดินทั้งยังเปนการรักษา
สิ่งแวดลอมอีกดวย เพือ่เปนการลดตนทุนในการผลิต และลดรายจายของครัวเรือน โดยนําผลผลิต
ที่ไดไปใชเปนอาหาร นําเศษผักไปเลี้ยงหมู  การดําเนินการเกษตรในครัวเรือนมีวัตถุประสงคอยู 4 
ประการคือ  
       1) เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนและแบงปนใหแกญาติมิตร 
       2) สรางรายไดเสริมลดรายจายของครัวเรือน   
       3) เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน ประชาชนทั่วไป 
       4) เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในดานการดํารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมตาง ๆ มดีังนี้ 
 1.การเลี้ยงสุกรเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว  ซึ่งมีวิธีการเลี้ยง  ดังนี้ 
  1.1 คัดเลือกลูกหมูที่มีสุขภาพแข็งแรง ราเริง 
  1.2 การสรางโรงเรือน ในบริเวณโรงเรือนตองจัดใหมีสภาพดี  
 2.การปลูกพืชอื่น ๆ มีวัตถุประสงคเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก สวนท่ีเหลือก็
แบงปนใหกับญาติ เพื่อนบาน โรงเรียน และขายเปนรายไดเสริม  พืชที่ปลูกไดแก 
  2.1 พืชผักสวนครัว ไดแก ผักบุง โหระพา กะเพรา พริก ตะไคร ขา ถั่วฝกยาว 
มะเขือ มะกรูด มะนาว ตนคูณ ขมิ้น ชะอม ผักหวาน 
  2.2 ไมผลที่ปลูก ไดแก กลวย มะพราว มังคุด เงาะ ฝรั่ง มะละกอ โดยปลูกแบบ
ผสมผสานกัน 
  2.3 ไมเศรษฐกิจหลัก  ไดแก ยางพาราจํานวน 60 ไร  ปาลมน้ํามันจํานวน  38  ไร 
8. ความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมในดานตาง ๆ 
 1. เปนผูริเริ่มจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานควนยาง และวางแผนเปนที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงและฟนฝาอุปสรรคตางๆ 



 2. เปนผูประสานงานหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรของ
โรงเรียน 
 3. เปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณการปลูกปาลมและการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 4. จัดตั้งกลุมกิจกรรมดังนี้ 1) กลุมเลี้ยงไก
ไข  2) กลุมเลี้ยงหมูหลุมและหมูปา               3) 
กลุมเลี้ยงปลาดุก  4) กลุมเพาะเห็ด  5) กลุม
ผลิตภัณฑ  6) กลุมปลูกผัก 
 5. เปนผูนําสมาชิกยุวเกษตรกรเขารับการ
อบรมและศึกษาแหลงเรียนรูการดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 6. เปนผูนํายุวเกษตรกรเขารวมงานสืบสาน
ศิลปะ ประเพณีตางๆ รวมกับชุมชน เชน ประเพณี
วันสารทเดือนสิบ  ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
 7. เปนประธานสหกรณออมทรัพยครูอําเภอยานตาขาว ป 2554-2555 
 8. เปนกรรมการสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 
 9. เปนรองประธานกลุมเครือขายชาวสวนปาลมน้ํามันอําเภอยานตาขาว 
 10. เปนกรรมการสมาคมชาวสวนปาลมน้ํามันจังหวัดตรัง 
 11. เปนประธานกลุมโรงเรียนทุงคายเกาะเปยะ สํานักงาน. เปนผูนํายุวเกษตรกรเขา
รวมงานสืบสานศิลปะ ประเพณีตางๆ รวมกับชุมชน  
 12. เปนกรรมการที่ปรึกษาชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1 
 ๑๓. เปนกรรมการหมูบาน หมูที่ ๙ ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 
9. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การทําการเกษตรสวนบุคคลและกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนบานควนยางไดให
ความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนลําดับแรก โดยสงเสริมกิจกรรมเกษตรแบบอินทรีย
ชีวภาพเพือ่การพัฒนาวิถีชีวิตอยางยั่งยืน  ดังนี้ 
 9.1 สงเสริมการใชปุยชีวภาพที่ไดจากมูลสัตวแทนปุยเคมี เพื่อปรับปรุงโครงสรางดิน ชวย
ใหดินมีความสมบูรณ โดยใชในกิจกรรมการปลูกพืชผักในโรงเรียน 
 9.2 ใชจุลินทรีย EM บําบัดน้ําเสียในบอเลี้ยงปลา และแกปญหากลิ่นมูลสัตว  
 9.3 รวมกับชุมชนจัดกิจกรรมเขาคายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมทําใหนักเรียนใหเห็น
คุณคาและความสําคัญของปาไม 
  
 
 
 


