
บทเรียนองคความรูดานเกษตรผสมผสาน 
องคความรูเรื่องอนุรักษดินและน้ํา 

 
1. ชื่อ- นามสกุล  นายวิรัตน   จีนลักษณ        เลขบัตรประชาชน  3260200258136  
 
2. ที่อยู   133  หมูที่  6 ตําบลเกาะโพธ์ิ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก    
 
3. จํานวนพื้นท่ี  32  ไร  พิกัด   0740065, 1565518                         
 
4. บริบทพ้ืนท่ี 

เปนพ้ืนท่ีดินเปร้ียว มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
การใชที่ดิน 

    - ท่ีนา  4  ไร  กลุมชุดดิน  11     ชุดดิน  รังสิต 
      ผลวิเคราะหดิน  pH  =  4.7   LR  (ปูนมารล) =  1,584    กก./ไร   OM  =  2.5  %   P2O5  =  3  
ppm  K2O  =   50  ppm   Ca  =  4,050  ppm   Ec  =  0.1089  
    - ท่ีปลูกพืชผักและไมผลยืนตน  8  ไร  กลุมชุดดิน  11     ชุดดิน  รังสิต 
      ผลวิเคราะหดิน  pH  =  4.7   LR  (ปูนมารล) =  1,584    กก./ไร   OM  =  2.5  %   P2O5  =  3  
ppm  K2O  =   50  ppm   Ca  =  4,050  ppm   Ec  =  0.1089   
    - พ้ืนท่ีบอนํ้า / ทองรองหรือคูนํ้า  18  ไร 
    - ท่ีอยูอาศัย / ปลูกสรางโรงเรือน   2  ไร 
 
5. การดําเนินการในองคความรูเรื่องอนุรักษดินและนํ้า 
 แนวคิดของนายวิรัตน  จีนลักษณ  (วิสัยทัศน   แรงบนัดาลใจ)     

Ø วิสัยทัศนดํารงชีวิตแบบพอเพียง กินอยูอยางประหยัด หางไกลอบายมุข เพ่ิมพูน   
                     ประสบการณแสวงหาความรู  ใฝใจสังเกต  เรียนรูควบคูกับการผลิต 

Ø แรงบันดาลใจ ไดรับพระราชทานเงินทุน จํานวน 5,000 บาท  จาก  
                      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหเกิดแรงบันดาลใจมุมานะใน การทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
 
6. เทคนิค วิธีการในการดําเนินงาน 

ป พ.ศ . 2538  ไดเขารวมกับการปรับโครงสรางลดพ้ืนท่ีการทํานา ทําไรนาสวนผสม (คปร.) ใน
โครงการพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม  (ใชสัดสวน  30 - 30 -  30 -  10 )  ชวงแรกไดแบงทําเพียง  15 ไร  
จากเน้ือท่ี  29 ไร   และไดรับพระราชทานเงินทุน  จํานวน  5,000  บาท  ทําใหเกิดแรงบันดาลใจมุมานะใน
การทํางานใหประสบผลสําเร็จ    ซึ่งในชวงแรกไดเลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  ปลูกผักขาย ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2540   
ไดขยายพื้นท่ีในการทําเกษตรกรรมเปน  32  ไรเต็ม โดยทํานา  ขุดบอเลี้ยงปลา  ขนาดใหญ 8 บอ เลี้ยงปลา
ทุกบอ นําปลาท่ีเลี้ยงมาแปรรูปจําหนายรวมถึงขายสด  และปลูกพืชสวนหลากหลายชนิดจากรายรับท่ีไดหลาย
ทาง จึงไดคิดทําบัญชีของครอบครัวสําหรับบันทึกเพ่ือใหสามารถรูตนทุนและผลกําไรในแตละเดือน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการลงทุนระยะยาวและการวางแผนตอไป 

เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการดิน 
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Ø การปรับปรุงดินเปร้ียวดวยการใชปูนมารล  ปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ 
Ø การตรวจวิเคราะหคุณภาพดินเพื่อเลือกพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพดิน 
Ø การดูแลรักษาดิน  โดยการลดละเลิกการใชสารเคม ี
Ø การปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 

 
7. ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และปญหาอุปสรรค ขอควรระวัง รวมท้ังการแกไขปญหา 

ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน 
1. ดินมีความอุดมสมบูรณและมีธาตุอาหารเพ่ิมมากขึ้น 
2. ผลผลิตทางการเกษตร ท้ังดานพืชและดานประมงเพ่ิมขึ้น 
3. ลดตนทุนในการผลิตดานการเกษตร 
4. ครอบครัวมีความเปนอยูดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได มีรายไดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

เชน ปลานิลแดดเดียว  ปลาเค็ม  มะดันแชอ่ิม   มะมวงแชอิ่ม ฯลฯ และจําหนายไดตลอดป ทําใหมีรายไดสุทธิ 
17,000-18,000 บาท /เดือน (เดิม 3,000 บาท/เดือน) 

5. มีความรูในการบริหารจัดการพื้นท่ีในการทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหาอุปสรรค 
1. สภาพดินไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก (ดินเปร้ียว) 
2. ภัยธรรมชาติ (นํ้าทวม) 
3. ตนทุนการผลิตสูง 
ขอควรระวัง 
1. ควรปรับปรุงบํารุงดินกอนทําการเพาะปลูกพืช 
2. ลด ละ เลิกการใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย 
การแกไขปญหา 
1. ตรวจวิเคราะหดินเพ่ือใหทราบถึงสภาพของดิน นําไปสูการปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับการ

เพาะปลูกพืชแตละชนิด 
2. ติดตามขาวสารสภาพของดิน ฟา อากาศ เพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณน้ันๆ 
3. ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนมาใชสารอินทรียเ พ่ือลดตนทุนการผลิต 

ปลอดภัยตอตนเองและผูบริโภค 
 
8. การวิเคราะหเง่ือนไข หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (ท้ังภายในและภายนอก) 

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (ภายใน) 
- ตัวเกษตรกรและครอบครัว มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคติ

เตือนใจท่ีวา“ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด  อดทน” 
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (ภายนอก) 
- ไดรับการสนับสนุนดานตางๆ จากหนวยงานจากภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 

9. บทสรุป 
 - ความสําคัญขององคความรูท่ีถอดบทเรียนไดคือ 



 3 

¶การนําเทคโนโลยีการจัดการดินรวมกับการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยัง
นําพาตนเองรวมท้ังครอบครัวใหหลุดพนจากความยากจน จนสามารถพ่ึงพาตนเองไดและยังเปนแบบอยางให
เกษตรกรในชุมชนและพื้นท่ีใกลเคียงมาเรียนรูเพ่ือปฏิบัติตาม 

 
 - ส่ิงท่ีมีคุณคาสําหรับตนเอง ผูอื่น และสังคม 

¶ เปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอําเภอปากพลี  เพื่อขยายผลการเรียนรูใหเกษตรกรมีความรู ความ
เขาใจในการปรับปรุงบํารุงดิน และการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
1. เกษตรกรดีเดน สาขาไรนาสวนผสมระดับจังหวัด ป 2545 และ ป 2551 
2. เกษตรกรดีเดน สาขาไรนาสวนผสมระดับภาค ป 2545 
3. เกษตรกรศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดีเดน  รางวัลท่ี  1 
4. เกษตรกรตัวอยางของ ส.ป.ก. (ดานอาชีพการเกษตร)  ประจําป  2547 
5. เกษตรกรคนเกงของ  ธ.ก.ส. 
6. เปนตัวแทนการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานเกษตรทฤษฎีใหม) 

ของจังหวัดนครนายก ป 2550 
7. เปนตัวแทนของจังหวัดนครนายก ในการเขารับการคัดเลือกเปนปราชญเกษตรของ

แผนดิน สาขา ปราชญเกษตรผูทรงภูมิปญญาและมีคุณูปการตอภาคการเกษตรไทย 
 ปจจุบัน 

1. เปนวิทยากรใหความรูดานการเกษตรแกนักเรียน   เกษตรกรท่ัวไป   และเกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการตาง ๆ   ของหนวยงานราชการ   หรือกลุมบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป   

2. ทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม  ไดแก  การเลี้ยงปลาในกระชัง   เลี้ยงกบ  การทําสวน
ผลไม  การทํานา  การปลูกพืชผักสวนครัว    ปลูกพืชสมุนไพร    การทําผลไมแชอ่ิม     
การผลิตปุยนํ้าชีวภาพ    การแปรรูปปลา   เชน   ปลาเค็ม  ปลานิลแดดเดียว ฯ   

3. เปนหมอดินอาสา  และวิทยากรหมอดิน    
4. ประมงอาสาประจําตําบล   
5. อาสาสมัครปฏิรูปท่ีดิน (อสปก.) 
6. เปนคณะกรรมการของสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปากพลี  
7. ประธานผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานดอนเจริญ อําเภอเมือง

นครนายก  จังหวัดนครนายก   
8. ประธานคณะกรรมการเครือขายดูแลการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจภาคประชาชน  
9. เปนผูอํานวยการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน    

 
10. คําแนะนํา หรือ ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 
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11. ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
      
 

“เม่ือมีวันน้ี ตราบใดท่ียังมีพรุงน้ี เรายังมีโอกาส อยาทอ” 
นายวิรัตน  จีนลักษณ 


