
๑ 

 

 

กลุมยุวเกษตรกร  โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร 
ตําบลนาทอน  อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล 

 
การจัดตั้งกลุม  จัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๒    เดือน  

มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สมาชิกแรกตั้ง  จํานวน   ๒๐  คน 

สมาชิกปจจุบัน  จํานวน  ๔๒  คน  (ชาย  ๑๗  คน  หญิง  ๒๕  คน)   
ประธานกลุม  นางสาวนาซีหละ   หลีหมีน 

ที่ทําการกลุม  โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร      ตําบลนาทอน  อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล       
โทรศัพท   ๐๘๖-๒๗๖๒๙๘๓ 

ผลงานดีเดน  
๑. ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนตนแบบ   
ตามโครงการสานฝนยุวเกษตรกรจังหวัดสตูล     ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๔๔  ของ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสตูล   
๒. ชนะเลิศ กลุมยุวเกษตรกรดีเดน จังหวัดสตลู ประจําป 
๒๕๕๕ 
๓. ชนะเลิศ กลุมยุวเกษตรกรดีเดน ระดับเขต ประจําป 
๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. รางวัลชมเชยกลุมยุวเกษตรกรดีเดน ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒

๕.  ดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวประราชดําริ  ของสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยมี
กิจกรรมทางดานการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อใหยุวเกษตรกรไดเรียนรูจาการปฏิบัติจริงภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสรางความสัมพันธกับชุมชน  มุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมยุวเกษตรกร  
พรอมทั้งใหการสนับสนุนปจจัย ในการดําเนินกิจกรรมของกลุมยุวเกษตรกร  เพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ตอไป 
๑.ความคิดริเริ่ม 

จากแนวความคิด  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  ๒๕  ป  ตั้งแตกอนวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ และไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกปญหาเพื่อใหรอดพนจากวิกฤติ  สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
แ ล ะ ยั่ ง ยื น   เ นื่ อ ง จ า ก ร า ค า สิ น ค า สู ง ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ   ร า ย ไ ด ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
นอยกวารายจาย  ทําใหประชาชนหันกลับมาดําเนินชีวิต  และปฏิบัติตนอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง  ดวยความ
ไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง  ตลอดจนใชความรู  
ความรอบคอบ  และคุณธรรมในการครองตน  ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต  อดทน มีการวางแผนการ
ตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพและการครองตนอยางพอมี  และพอกินเพื่อใหสังคมชุมชนและประเทศชาติรอด
พนจากภัยวิกฤติอยางยั่งยืน 

ดังนั้นโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร หมูที่  ๕  ตําบลนาทอน  อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล  จึงไดจัดตั้ง
กลุมยุวเกษตร  โดยใชชื่อวา  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร   โดยครูที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร
ป ลู ก ฝ ง ให นั ก เรี ย น ดํ า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ขั บ เค ลื่ อ น เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ   
เพื่อความมั่นคง  การอยูดีกินดี  อยูอยางพอเพียงของคนในชุมชนอยางยั่งยืน  รอดพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน  มีแหลงเรียนรูดานอาชีพและเกษตรกรรมมีแปลงเกษตรอันจะเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนใน
ชุมชนตอไป 
แนวคิดในการประกอบกิจกรรมของกลุมยุวเกษตรกร 

๑. มุงเนนการเรียนรูรวมกันและปฏิบัติจริง 

๒. สามารถนําทักษะความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดและประกอบอาชีพทางการเกษตรได 

๓.  เนนประชาธิปไตย  ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี 

๔. ปลูกฝงใหทุกคนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
๒. ความสามารถในการบริหารจัดการ 

๑. วัตถุประสงคของกลุม 
๑. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติงานแกนักเรียน  ครูและ

ชุมชน 
๒. เพื่อฝกทักษะในการประกอบอาชีพของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพเกษตร 
๓. เพื่อปลูกฝงความรักและศรัทธาในงานดานการเกษตร 

    ๒. การดําเนินงานของกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎรมีโครงสรางและบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการฝายตางๆเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพและมุงเนนนิสัยรักการ
ทํางานควบคูกับคุณธรรม  ประกอบดวย 

 



 

 

๓

 
 

คณะกรรมการกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร 
 

๑.   นางสาวนาซีละ   หลีหมีน  ประธาน 
๒.   นางสาวสุกัญญา  ทอดทิ้ง            รองประธาน 
๓.   นางสาวกุลธิดา  ไชยยะ                   เลขานุการ 
๔.   นางสาวชนากานต  เตะหมาน   เหรัญญิก 
๕.   นางสาวทิพวรรณ  ลาเตะ     ปฏิคม 
 
 กลุมมีระบบโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน  เปน
ระบบโดยกําหนดโครงสรางกระบวนการผลิตและแบง
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติดานการเกษตรไดแก  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  เคหกิจเกษตรตามความ
สนใจ  ความถนัดของสมาชิกและยึดหลักการ  การมีบทบาทมีสวนรวมตามแนวทางประชาธิปไตย  กิจกรรม
ดังกลาวประกอบดวย 

     ๒.๑  งานรวม  ไดแก 
๑)  การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
๒)  การปลูกไมผลไมยืนตนเศรษฐกิจ 
๓)  การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
๔)  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การแปรรูปขาวโพด   กลวย   ปลาดุก       น้ํา

สมุนไพร  
      ๒.๒  งานกลุมยอย  ไดแก   

๑) การเลี้ยงไกสามสายพันธุ     
๒) การเลี้ยงดุกในบอซีเมนต    
๓) การเลี้ยงปลาสวยงาม    
๔) การเพาะเห็ดนางฟา    

          ๕) การเพาะถั่วงอกไรราก  
          ๖) การเพาะเห็ดฟางในตะกรา    
          ๗) การขยายพันธุไมประดับและผักสวนครัว 
 ๘) การปลูกพันธยาง 
 ๙) ผักไฮโดรโปนิก 
 ๑๐) การจักสานเสนพลาสติก 
 ๑๑) การทําซิลสกรีน 
 ๑๒) ธนาคารขยะ 
๓.  มีการประชุมกลุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมทุกปเมื่อหมดวาระเพื่อหมุนเวียนใหสมาชิกทํา

หนาที่เปนคณะกรรมการและมีการประชุมกลุมยอยทุกเดือนพรอมทั้งบันทึกรายงานการประชุม  บันทึกการ



 

 

๔

ดําเนินกิจกรรมประจํากลุม  กิจกรรมกลุมยอยและบันทึกการทํากิจกรรมสวนบุคคลมีการติดตามการดําเนินงาน
เพื่อนําขอมูลมาวางแผนพฒันาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

๔.  มีการสรางเครือขายการผลิตการตลาดซึ่งการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุมสามารถปลูกผักปลอด
สารพิษไวบริโภคและจําหนายในชุมชนอีกทั้งยังผลิตปุยอินทรียชีวภาพไวใชในแปลงผักอีกดวย 

๕.  กลุมมีการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุมทั้งงานรวมและงานกลุมยอยรวมทั้งการทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย  การจัดสรรผลกําไรใหกับสมาชิกกลุม 

๖.  มีการรวมกันกําหนดกฎเกณฑและขอบังคับของกลุมเพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตามขอบังคับอยางถูกตอง 
ระเบียบขอบังคับกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร 
๑)  เขารวมประชุมกลุมทุกวันพุธ  สัปดาหที่  ๔  ของเดือน 
๒)  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรทุกปเมื่อหมดวาระ 
๓)  สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมและรับผิดชอบในการทํากิจกรรมของกลุม 
๔) สมาชิกทุกคนตองมีมารยาทตอครูอาจารยและแขกผูมาเยือน 

๔. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
การดําเนินงานของกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร  ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 

๑)  มีการพัฒนากิจกรรมและศักยภาพของสมาชิกโดยสรางความพรอมเพรียงความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการกลุมและการผสมผสานกิจกรรมดานการเกษตร  จนกลุมมีความเขมแข็ง  สามารถบริหาร
จัดการทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีการสงเสริมการออมเพื่อการผลิตโดยการใหสมาชิกทุกคนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน  มีการจัดสรร
ผลประโยชนแกสมาชิกอยางเปนธรรม 
๕. การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชน 
๑. พัฒนาโรงเรียน   มัสยิด  ถนน  ในชุมชนเนื่องในวันสําคัญตางๆ 
๒. ปลูกปาชายเลน  ปลอยพันธุสัตวน้ํา  เก็บขยะชายหาด 
๓. จัดคายคุณธรรมจริยธรรมทั้งศาสนาพุทธ  อิสลามและปฏิบัติศาสนกิจทุกวัน 
๔. ใหบริการสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  คลินิกเคลื่อนที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด

สตูล   การจัดประชุมหมูบาน  และเปนหนวยเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

๕

 
๖. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑. รณรงคใหมีการประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟ  และประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. รวมกับชุมชนปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ปลอยพันธุสัตวน้ํา   
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จัดทําปุยหมัก/น้ําหมักจากเศษวัสดุพืชผัก เพื่อใชในกิจกรรมการเกษตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔. ใชวิธีกับดักกาวเหนียวกําจัดศัตรูพืช แทนการใชสารเคมีโดยไดรับการสนับสนุนความรูและวัสดุ
อุปกรณจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล โดยมีอุปกรณในการทํากับดักกาวเหนียว ดังนี้  

๑. ถุงพลาสติกใส 
๒. กาวเหนียว 
๓. ฟวเจอรบอรดสีเหลือง 
๔. แม็ก 

 

 



 

 

๖

๕. เชือกฟาง 
โดยนํามาใชในพื้นที่บริเวณแปลงผัก จํานวน ๑๐ แปลง แปลงละ ๓ แผน ทั้งหมดจํานวน ๓๓ แผน 

ผลปรากฏวา สามารถกําจัดศัตรูพืชได ทําใหศัตรูพืชลดนอยลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.ธนาคารขยะ 
โดยมีการรับฝากจากสมาชิกและผูสนใจ แลวนําขยะไปคัดแยก,ขาย ไดเปนเงินใหแกสมาชิกและผูที่

สนใจเพื่อลดปริมาณขยะและลดมลพิษในโรงเรียนและชุมชน 
                    
 

 

 


