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ประวัตซิอยปลักควาย 

ซอยปลกัควายมีที�มาคือเมื�อประมาณ 50 ปีที�แล้วมีชมุชนเข้ามาตั �งบ้านในพื �นที�มีการตดัถนนเชื�อม
ระหว่างถนนสายบ้านหมาก-หนองปลิงกับสายเกาะใหญ่ ครอบคลุมพื �นที�หมู่ 1, 8,13 หลงัจากที�มีการตดั
ถนนไปหลายปีไม่มีทางการมาช่วยปรับปรุงทําให้ถนนเป็นโคลน หลุม บ่อ เหมือนปลกัควาย ชาวบ้านจึง
พร้อมใจกนัตั �งชื�อวา่ซอยปลกัควาย (นายเมิน) ไมกี่�ปีตอ่มาหลงัจากที�ได้ตั �งชื�อซอยก็มีทางการมาชว่ยพฒันา
ปรับปรุงถนนเป็นลูกรังทําให้เดินทางสะดวกขึ �นปลี�ยนชื�อซอยมาเป็น ซอยปลกัควาย (นายมอง) หลงัจาก
นั �นทางชมุชนและทางการได้พฒันาถนนหนทางจนมาเป็นคอนกรีตและราดยางในปัจจบุนั และยงัใช้ชื�อติด
ปากวา่ “ซอยปลกัควาย”  

ซอยปลักควาย ลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีวิถีเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา ทํานา มีจํานวน
ครัวเรือนประมาณ 50 หลงั มีประชากรทั �งหมด 161 คน เป็นหญิง 86 คน ชาย 75 คน ปัญหาที�ทางชุมชน
เลือก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ เกี�ยวกบัด้านรายรับ- รายจ่าย ต้นทนุการผลิตที�สงู เช่น คา่ปุ๋ ย คา่ยาและปัญหา
การทําเกษตรเชิงเดียว ร้อยละ 70 พบวา่คนในชมุชนมีการปลกูยางพารา,ปลกูปาล์มนํ �ามนัมีการใช้สารเคมี
ในการทําเกษตร ซึ�งยิ�งเป็นปัญหาซํ �าเติมให้กบัชมุชน และเกิดผลกระทบไม่ว่า จะเป็นแหล่งนํ �าใต้ดิน แหล่ง
นํ �าตามธรรมชาติ , ดินเสื�อมคณุภาพ,พืชผกัที�ขึ �นเองตามธรรมชาติแต่เมื�อมีการใช้สารเคมีกลบัพบว่า ไม่
สามารถหาเก็บกินได้ทําให้คนในชมุชนไม่สามารถพึ�งตนเองได้ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจที�สินค้ามีราคา
แพง ผลิตทางการเกษตร ราคายางพาราตกตํ�า ทําให้คนในชมุชกบัต้องเผชิญกบัภาระคา่ครองชีพ คา่ใช้จา่ย
ในชีวิตประจําที�ไม่สามารถหลีกเลี�ยงได้ ตลอดจนคนในชุมชนเองยงัขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
เสริมอื�น เพื�อลดคา่ใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวทําให้แกนนําชมุชนเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาที�คน
ในชุมชนต้องร่วมกันแก้ปัญหาที�เริ�มจากตนเองก่อนที�จะรอให้หน่วยงานอื�น ดงันั �นในการดําเนินโครงการ
ซอยปลกัควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจะเป็นพลงัเสริมหนึ�งที�จะทําให้เกิดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
คนในชมุชน โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตซึ�งจะทําให้คนในชมุชนสามารถ
พึ�งตนเองได้อยา่งยั�งยืน 

แนวทางการดําเนินการตามโครงการนี �หากสําเร็จ จะทําให้บ้านเราบรรลภุาพความเป็นชมุชนน่าอยู่ 
ดงันี � 

1. เกิดแกนนําชมุชนที�เข้มแข็ง ผู้ นําชมุชนทํางานร่วมกนั 
2. เกิดครัวเรือนต้นแบบ ในด้านเกษตรอินทรีย์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ อื�นได้ 
3. เกิดอาชีพเสริมให้กบัคนในชมุชน ทําให้คนในชมุชนมีรายได้เพิ�มขึ �น รายจา่ยลดลง 
4. เกิดความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน มีการแบง่บนั เอื �ออาทร 
5. เกิดความมั�นคงทางอาหาร การบริหารจดัการทรัพยากรในชมุชน 

 
 



รายละเอียดและการขับเคลื0อนกิจกรรมในโครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 

ลาํดับ ชื0อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ดาํเนินกิจกรรม 

1 ประชมุจดัตั �งสภาผู้ นํา : 
บทบาทของผู้ นําในชมุชน 

ครั �งที� 1 วิทยากร นายสมนกึ หนเูงิน ให้ความรู้เกี�ยวกบัสภา
ผู้ นํา ให้กบัแกนนําชมุชน แกนนําชมุชนร่วมกําหนดโครงสร้าง
สภาผู้ นําประกอบด้วย 
- กํานนั 1 คน 
- กรรมการหมูบ้่าน 12 คน 
- สมาชิกอบต. 2 คน 
- อสม. 2 คน 
- กลุม่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรควนเนียง 3 คน 
- ปราชญ์ชมุชน 10คน 

ต.ค. 58 

2 สภาผู้ นําประชมุ
ประจําเดือน : ตดิตามการ
ดําเนินงาน 

มีการประชมุเดือนละ 1 ครั �ง จํานวน 10 ครั �ง ในระยะเวลา 12 
เดือนเพื�อรายงานผลการดําเนินโครงการและเรื�องอื�นๆของ
ชมุชน 

ต.ค. 58 

3 สภาผู้ นําประชมุชี �แจงเปิด
โครงการ  

สภาผู้ นําชมุชนร่วมกนัชี �แจงโครงการให้ชาวบ้านซอยปลกั
ควายและผู้สนใจรับทราบข้อมลูได้รับรู้ข้อมลูเกี�ยวกบัการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนมีการรณรงค์ให้พื �นที�ดําเนินกิจกรรม
เป็นเขตปลอดบหุรี�และเหล้า 

ต.ค. 58 

4 ย้อนอดีต ตามรอยเส้นทาง
วิถีชมุชน คนปลกัควาย 

เป็นการเก็บข้อมลูชมุชน ซึ�งจะใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบก่อน
เริ�มโครงการ และหลงัทําโครงการ เพื�อให้เห็นความแตกตา่ง
ของวิถีการทําเกษตรของชมุชน เพื�อจะนําไปสูก่ารจดัทํา
ข้อเสนอ เรื�องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งเป็นกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้ให้เดก็ เยาวชน ได้เรียนรู้วิถีชมุชนและของครอบครัว
ตนเอง 

พ.ย. 58 

5 เสวนาแลกเปลี�ยน เรียนรู้ 
พืชร่วมยาง กบัวิถีเกษตร 

1.สํานกังานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) /
เจ้าหน้าที�พฒันาชมุชน /พฒันาที�ดนิ อบต.และปราชญ์ชมุชน
ภายนอก ประมาณ 200 คน 
-ม.1 จํานวน 100 คน -ม.8 จํานวน 20 คน -ม.11 จํานวน 20 
คน -ม.13 จํานวน 60 คน 
เข้ามาแชร์ประสบการณ์ความรู้ในเรื�องการปลกูพืชร่วมยาง  

ธ.ค. 58 



6 บญัชีครัวเรือน เรียนรู้คู่
ครัวไทย 

เป็นการให้ความรู้ และปฎิบตักิารทําบญัชีครัวเรือนของ
กลุม่เปา้หมาย โดยกําหนดกลุม่เปา้หมายเป็นเด็ก เยาวชน/ 
ผู้ปกครอง เดก็ เยาวชน ลงบนัทกึรายรับ -รายจา่ยในระดบั
ครัวเรือนและชมุชน เพื�อให้เห็นสถานการณ์การใช้เงินครัวเรือน
ใช้ในสว่นไหน ชมุชนใช้ในส่วนไหน เพื�อเป็นปัจจยัตอ่ในการ
วางแผนอดุรอยรั�วของการเงิน 

ธ.ค. 58 

7 เรียนรู้ และอยูอ่ยา่ง
พอเพียง : ผลิตภณัฑ์ของ
ใช้ใกล้ตวั 

อบรมให้ความรู้เรื�องเกษตรอินทรีย์โดยวิทยากรภายนอกและ
ปราชญ์ชมุชนเรื�อง 
1.1 การทําปุ๋ ยหมกั 
1.2 การทําฮอร์โมนพืช 
1.3 การทําสารไลแ่มลง 
1.4 การทําของใช้ในครัวเรือน เชน่ นํ �ายาซกัผ้า นํ �ายาล้างจาน 
สบู ่

ม.ค. 59 

8 เรียนรู้และอยูอ่ย่าง
พอเพียง : ปุ๋ ยอินทรีย์ด้วย
ภมูิปัญญาท้องถิ�น 

อบรมให้ความรู้ การทําปุ๋ ยหมกัแห้งสตูรมลูสตัว์จํานวน 2 ครั �ง 
ๆละ 1 วนั โดยจะแบง่เป็น 2 กลุม่ๆละ 40 คน 
 

ม.ค. 59 

9 ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉนั 
ร่วมทําปุ๋ ยอินทรีย์ 

สมาชิกร่วมกนัทําปุ๋ ยอินทรีย์ในรูปแบบของการซอแรง(ซอแรง 
หมายถึง การลงแขกร่วมกนัทํางาน อยา่งใดอย่างหนึ�ง เพื�อลด
คา่ใช้จา่ยในการจ้างแรงงาน )ซึ�งสมาชิกจะร่วมกนัทําปุ๋ ย 
จํานวน 3 ครั �ง เพื�อเป็นกองทนุปุ๋ ยให้กบัสมาชิกในการนําไปใช้
ในแปลงเกษตรของตนเอง และพื �นที�สาธารณะของชมุชน 
2.แกนนําชมุชนลงพื �นที�เยี�ยมชมแปลงสมาชิกหลงัจากที�ลดการ
ใช้ปุ๋ ยเคมี และมาใช้ปยอินทรีย์เพื�อได้เก็บข้อมลูทั �งจดุดี และจดุ
ด้อย เพื�อปรับใช้ในการทํางานครั �งตอ่ไป 

ม.ค.59 

10 เรียนรู้ และอยูอ่ยา่ง
พอเพียง : อาชีพเสริม ที�
เพิ�มรายได้ ขนมไทยและ
เครื�องดื�มสมนุไพร จากพืช
ท้องถิ�น 

วิทยากรจากวิทยาลยัชมุชนอบรมให้ความรู้การทําขนมไทย 
โดยใช้วสัดทุ้องถิ�นเชน่ ฟักทอง ใบเดย มะพร้าวออ่น ข้าวโพด 
เผือก ซึ�งประเภทขนมได้แก่ ขนมกวน,ขนมเปียกปนู,ขนมวุ้น 
ฯลฯและนํ �าดื�มสมนุไพร โดยนําเอาผลผลิต วตัถดุบิที�มีอยู่แล้ว
ในท้องถิ�น เชน่ ข้าวโพด ตะใคร้หอม ดอกอญัชญั ย่านนาง 
ฟักทอง ซื�งชาวบ้านในชมุชนมีวตัถดุบิเป็นต้นทนุอยูแ่ล้ว
ทั �งหมด แตไ่มรู้่จกัวิธีการนํามาประยุกุต์แปรรูปในการมาเพิ�ม

ก.พ. 59 



มลูคา่ในด้านรายได้ และสิ�งที�ชมุชนได้มากกวา่การขายก็คือได้
กินของดีเพื�อสขุภาพที�ผลิตขึ �นมาด้วยตวัเอง 

11 เรียนรู้ และอยูอ่ยา่ง
พอเพียง : ผึ �งน้อยจากลงั
ไม้ ในป่ายาง 

1.ปราญช์ชมุชนให้ความรู้ การเลี �ยงผึ �งจากลงัไม้แผงพาเลท 
โดยจะมีการเลี �ยงในพื �นที�ป่ายาง 
2.สมาชิกที�เข้าอบรมร่วมประกอบแผงพาเลท ให้เป็นลกัษณะ
รูปฐานสี�เหลี�ยม เพื�อให้ผึ �งเข้ามาสร้างรัง 
3.ผึ �งเข้ามาทํารังจนมีนํ �าผึ �งก็ทําการจบัผึ �งโดยปราชญ์ชาวบ้าน
โดยใช้วิธีการรมควนัแบบโบราณไมใ่ช้ไฟเผา 

มี.ค. 59 

12 ศกึษาดงูาน เกษตรธาต ุ4 กลุม่แกนนําชมุชน /คณะทํางานโครงการเดินทางศกึษาดงูาน
กลุม่เกษตรธาต ุ4 ของสวนปะหรน อําเภอรัตภมูิ จํานวน1 วนั 
เพื�อให้สมาชิกได้เห็นรูปแบบการปลกุพืชในรูปแบบ 4 ชั �นและ
การปลกูผกัเหรียงแซมยาง ซึ�งเป็นการบริหารจดัการทรัพยากร
ดนิเพื�อให้แกนนําได้นํามาปรับใช้ในชมุชน 

มี.ค. 59 

13 เรียนรู้ และอยูอ่ยา่ง
พอเพียง : พลงังานใกล้ตวั 
แก๊ส 

ปราชญ์ชมุชน และเดก็ เยาวชน ให้ความรู้ เกี�ยวกบัการทําแก๊ส
ชีวภาพ ซึ�งเป็นทนุความรู้ที�มีอยูใ่นพื �นที� สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ โดยใช้ถงัหมกั 1,000 ลิตร และถงัเก็บแก๊ส 
ขนาด 200 ลิตร โดยชมุชนมีว อีกทั �งเยาวชนก็ด้าน ขั �นตอน 
การทํา การเตรียมอปุกรณ์เครื�องมือ และประโยชน์ที�คนใน
ชมุชนได้รับจากการทํา ตลอดจนการเตรียมเศษอาหารหรือมลู
สตัว์ที�มีภายในชมุชนมาผา่นกระบวนการหมกัจนทําให้เกิดแก๊ส 
แล้วนํามาหงุต้มในการปรุงอาหารให้สกุภายในครัวเรือนได้ 

เม.ย. 59 

14 รวมพลงัสร้างหน้าบ้าน 
หน้ามอง 

1.โซนบ้าน ให้สมาชิกมีการปลกูพืช (ผกัสวนครัว / ผกัปลอด
สารพิษ )ไมน้่อยกวา่ 15 ชนิด ทั �งในท่อซีเมนต์และล้อยาง
รถยนต์ 
2.โซนริมถนนทางเข้าหมูบ้่าน และที�โรงเรียน -มีการปลกูพืชที�
กินยอด กินใบ เชน่ มะขาม ,โดน,จิก,มะมว่งหิมมพานต์ 
จํานวน 2 ครั �ง ในชว่งเดือนธันวาคม 58 และสิงหาคม 59 
 

พ.ค.59 

15 อบรมการปลกูพืช ผกั
ปลอดสารพิษ และการ
ปลกูมะนาวในลกูท่อ 

1.วิทยากรจากสํานกังานเกษตรอําเภอควนเนียง ให้ความรู้การ
ปลกูพืช และผกัปลอดสารพิษทั �งแบบปลกูลงดนิ และใน
ภาชนะอื�น เชน่ ทอ่ซีเมนต์ ล้อยางรถยนต์ 

ก.ค.59 



2.วิทยากรสาธิตการผสมดินในทอ่ซีเมนต์ เพื�อเตรียมปลกู
มะนาว 
3.วิทยากรสาธิตการทํากระถางจากล้อยางรถยนต์ และ
ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมกนัทํา เพื�อเป็นปัจจยัในการปลกูผกัในพื �นที�
บ้าน 

16 ถอดบทเรียน และการก้าว
ตอ่ไปของชมุชน 

1.นายชยัวฒุิ เกิดชื�น วิทยากรด้านสื�อสาธารณะสงขลามหาชน 
อบรมการทําหนงัสั �น ให้กลุม่เดก็ เยาวชน /แกนนําชมุชนเพื�อ
ปัจจยัในการคืนข้อมลูให้กบัชมุชน 
-การเขียนสคริปเนื �อหา 
-ลงเก็บข้อมลูถ่ายภาพ ของชมุชนเพื�อใช้ในการผลิตหนงัสั �น -
เรียนรู้การตดัตอ่ภาพ และลงบนัทกึเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ 
2.ทดลองฉายหนงัสั �น 
3.ฉายหนงัสั �นให้กบัคนในชมุชนในวนัสรุปปิดโครงการ 

ส.ค.59 
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