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 กรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท่ีมี
ผลงานดีเด่น ระดับต่างๆ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลในอาชีพ
การเกษตรสมาชิกยุวเกษตรกรเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนเกษตรได้มีโอกาสแสดงผลงาน
และความส าเร็จในกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านมา ในปี 2555 นางสาวสุนิสา  อุยะตุง จากโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 
อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2555 เป็น
ตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี ในสังคมยุคใหม่สืบไป 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 จากแฟูมเอกสารบันทึกของนางสาวสุนิสา  อุยะตุง บันทึกไว้ว่า “ครอบครัวของข้าพเจ้าประกอบ
อาชีพค้าขายและท าสวนทุเรียน ลองกอง มังคุด ระก า กล้วย และผักสวนครัว อีกส่วนหนึ่ง โดยจะท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือพ่อแม่ท างานบ้านและขายสินค้าเบ็ดเตล็ดตามตลาดนัด ช่วงท่ีเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เห็นรุ่นพี่น า
กล้วยไม้ในขวดเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไปขายตลาดนัด จึงสนใจและได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม และได้เริ่มช่วยเหลือคุณครูและรุ่นพี่ๆ ล้างขวด น ากล้ากล้วยไม้ออกปลูก และเมื่อปิด
ภาคเรียนได้เข้าฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง เพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพ
ปลอดเช้ือ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนสามารถท าการเพาะเล้ียงกล้วยไม้ได้ส าเร็จโดยมีการปฏิบัติ
ได้ทุกขั้นตอน ปัจจุบันนางสาวสุนิสา  อุยะตุง (เมย์) อายุ 16 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
บ่อไร่วิทยาคม อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นบุตร นายติด อุยะตุง และนางไข่ อุยะตุง ประกอบอาชีพค้าขาย
และท าสวนผลไม้  
 
สร้างสรรค์งานเกษตรและเคหะกิจ 
 ผลจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ และการขยายพันธุ์
กล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ ท าให้มีทักษะเทคนิควิธีการท่ีถูกต้อง และสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อด าเนินการได้เป็นอย่างดี ประกอบกับความต้ังใจ ใฝุรู้ จะหาความรู้เพิ่มเติมโดยการขอ
ค าแนะน า/ปรึกษา/แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับรุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามผลงานท่ีท าไปอย่างใกล้ชิด จนใน
ท่ีสุดสามารถปฏิบัติการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือได้ส าเร็จ โดยปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนแล้วสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้องและสมาชิกยุวเกษตรกรของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีการขยายผล
การผลิตพันธุ์กล้วยไม้ในโครงการ “รักษ์ปุาสร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง ต าบลบ่อพลอย” จ านวน 8,400 ต้น 
จัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ โดยสมาชิกยุวเกษตรกรและชุมชนร่วมกิจกรรม จากทักษะการปฏิบัติและ
ความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิก
ยุวเกษตรกรน าเสนอรายงานในด้านการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2555 นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สมาชิก
ยุวเกษตรกรแปรรูปผลผลิตเกษตรของโรงเรียนในช่วงท่ีมังคุดออกมากราคาถูกหรือมังคุดคุณภาพรอง โดยการ
ท ามังคุดกวนเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายและใช้บริโภคในหมู่นักเรียน การท ากล้วยฉาบ และการท าชาสมุนไพรจาก
ใบรางจืด ไว้ชงด่ืมกันในโรงเรียนและท่ีบ้าน 
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นักบริหารแผนงานและแผนเงิน 
 การร่วมเป็นสมาชิกยุวชนเกษตรกรนั้นต้องปฏิบัติงานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม นอกเหนือจากการเรียน
ปกติ ดังนั้นนางสาวสุนิสา อุยะตุง จึงใช้การวางแผนการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเวลาของ
ตัวเองให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้านต่างๆ โดยมีแผนท้ังของส่วนบุคคลและแผนปฏิบัติงานของกลุ่มยุวเกษตรกร
ฯ ซึ่งในแผนนั้นมีการระบุกิจกรรม ระยะ/ช่วงเวลาด าเนินเปูาหมายของแต่ละกิจกรรมและผู้รับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน และติดตามผลงานโดยมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างเป็นระบบได้ว่าเป็นอย่างไร บันทึกการด าเนิน
กิจกรรมไว้ทุกครั้งก่อนมีการสรุปผลให้สมาชิกกลุ่มยุวฯ ได้ทราบและให้ทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปรับปรุงหากมี
ปัญหาเกิดขึ้น ส่วนการจัดการด้านการเงินนั้น นางสาวสุนิสา  อุยะตุง บันทึกไว้ว่า ได้รับเงินจากผู้ปกครอง
จ านวน 250บาท/สัปดาห์ และมีการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นค่าอาหาร/ขนมรายวัน 
100 บาท ส่วนท่ี 2 เก็บออม เก็บฝากกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของโรงเรียน 100 บาท และส่วนท่ี 3 เก็บไว้ใช้
จ่ายอื่นๆ อีก 50 บาท ซึ่งมีเงินท่ีได้จากการท ากิจกรรมการจ าหน่ายพันธุ์กล้วยไม้ จ านวน 6,995 บาท ก็จะเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยุวเกษตรกรและชุมชนบ้างตามสถานการณ์ 
จิตอาสาและภาวะผู้น า 
 การแสดงออกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้นางสาว  
สุนิสา อุยะตัง ได้พัฒนาทักษะประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการหล่อหลอมให้จิตใจเข้มแข็ง กล้า
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) เช่น ตัวแทนเยาวชนของ อบต. แสดงผลงาน
ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 กิจกรรมปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ ร่วมการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเทโว – ก่อ
กองทราย วันสงกรานต์ กิจกรรม Big Cleaning Day ของโรงเรียนร่วมรณรงค์ปูองกันการระบาดโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ ด้านความเป็นผู้น านั้นเป็นท่ียอมรับของเพื่อน จึงได้ร่วมกิจกรรมคือ เป็นหัวหน้าห้อง ช้ัน  
ม.4/1 หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของ
โรงเรียนผู้น ากลุ่มจัดกิจกรรม 5ส. วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเล้ียงกล้วยไม้ เลขานุการกลุ่มยุว
เกษตกรโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการสภายุวเกษตกรระดับจังหวัด และเลขานุการสภา
เยาวชนต าบลช้างทูน 
นักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงร่วมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี การใช้พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการส ารวจ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในชุมชน ท าโครงการเพิ่มคุณค่าขยะ/คัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากวัสดุให้
คุ้มค่า อนุรักษ์/ฟื้นฟูปุาชายเลน ดูแลต้นไม้บริเวณรอบๆ อาคารเรียน/สวนพฤกษศาสตร์ อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้
ปุาน ามาเพาะเล้ียงฯ แล้วน าคืนสู่ธรรมชาติ 
คิดดีและส านึกดี 
 จากข้อความตอนหนึ่งท่ีบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าเติบโตมาโดยมีคุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและผู้มีพระคุณ 
คอยอุ้มชู ทุกท่านมอบความรักและส่ิงท่ีดีๆ ให้กับเรา ข้าพเจ้าจึงอยากท าบางส่ิงบางอย่างเพื่อท่านเป็นการตอบ
แทน ซึ่งลูกๆ ทุกคนก็ควรจะปฏิบัติ เช่น การแสดงความกตัญญูกตเวที ในขณะท่ีข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเรียน 
ข้าพเจ้าก็จะช่วยเหลืองานต่างๆ ต้ังใจเรียน เช่ือฟังค าส่ังสอนและท าในส่ิงท่ีท่านจะมีความสุข” 
ผลงานและความภาคภูมิใจ 
 ผลงานและความภาคภูมิใจท่ี นางสาวสุนิสา  อุยะตุง ได้รับมีมากมายแต่จะน ามาเสนอในรางวัล
ส าคัญๆ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2554 เยาวชนยอด
เย่ียมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เนื่องในวันเยาวชน ปี 2554 ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย รางวัลผลการเรียนยอด



เย่ียมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2553  เยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ ปี พ.ศ.2553 รองชนะเลิศการตอบปัญหาด้าน
การเกษตรในงานวันระก าหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจ าปี พ.ศ.2554  รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดจัดสวนถาดแบบช้ืนในงานวันระก าหวาน ปีพ.ศ.2553  เยาวชนดีเด่นด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ปี พ.ศ.
2552 และผ่านการสอบไล่ธรรมศึกษาช้ันโท ปีพ.ศ. 2552  สอบถามข้อมูลท่ี นางสาวสุนิสา  อุยะตุง โทร.  
088-5275254 หรือท่ี ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อไร่ โทร. 039-511045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


