
แบบจัดเกบ็องค�ความรู� 

องค�ความรู� เรื่อง การทําปุ�ยหมักจากทะลายเปล�าปาล�มน้ํามันแบบไม�พลิกกลบักอง 
เจ�าขององค�ความรู�ชื่อ นายอดิศักดิ์  สะดอ 
ตําแหน�ง อาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน 
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ 
วันที่บันทึกองค�ความรู�   วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
 
 
 

 
 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
(ขององค�ความรู�) 

 
 
 

ข�อแนะนํา/เอกสารอ�างอิง/คู�มือต�างๆ 
ที่จําเป�นสําหรับปฏิบัติงานในกิจกรรมน้ัน 
เช�น พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
(ฉบับที่...มาตรา...วรรค...บรรทัดที่...)/ 

ข�อพึงระวัง (ถ�ามี) 
ขั้นตอนการทําป�ุยหมักจากทะลายเปล�าปาล�มนํ้ามันแบบ 

ไม�พลิกกลับกอง 
   1.นําทะลายเปล�าปาล�มน้ํามัน 3 ส�วน วางเป�นชั้นบางๆ สูงไม�
เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว�าง 2.5 เมตร โปรยทับด�วยมูลสัตว� 1 
ส�วน แล�วรดน้ํา (อย�างเช�น นําทะลายเปล�าปาล�มน้ํามัน 9 เข�ง มา
วางหนา 10 ซม. โรยทับด�วยมูลสัตว� 3 เข�ง เพื่อให�เป�นสัดส�วน 3 
ต�อ 1 เป�นต�น) ทําเช�นนี้ 15-17 ชั้น รดน้ําแต�ละชั้นให�มีความชื้น 
ขึ้นกองเป�นรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูง 1.50 เมตร ชั้นบนสุดเป�น
มูลสัตว� กองปุ�ยจะมีความยาวเท�าไรก็ได�ขึ้นอยู�กับปริมาณเศษพืช
และมูลสัตว�ที่มี 
 

   2.ตลอดเวลา 60 วัน ให�รักษาความชื้นภายในกองปุ�ยให�มีความ
เหมาะสมอยู�เสมอตลอดเวลา (มีค�าประมาณร�อยละ 60–70) โดย
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนที่ 1 รดน้ําภายนอกกองป�ุยทุกวันๆละครั้ง โดยไม�ให�มี
น้ําไหลนองออกมาจากกองป�ุยมากเกินไป 
   ข้ันตอนที่ 2 เมื่อครบวันที่ 10 ใช�ไม�หรือเหล็กแทงกองปุ�ยให�
เป�นรูลึกถึงข�างล�างแล�วกรอกน้ําลงไป ระยะห�างของรูประมาณ 
40 เซนติเมตร ทําขั้นตอนที่สองนี้ 5 ครั้ง ระยะเวลาห�างกัน 10 
วัน เมื่อเติมน้ําเสร็จแล�วให�ป�ดรูเพื่อไม�ให�สูญเสียความร�อนภายใน
กองปุ�ย 
 

   3. เมื่อกองป�ุยมีอายุครบ 60 วัน ก็หยุดให�ความชื้น กองปุ�ยจะ
มีความสูงเหลือเพียงประมาณ 1 เมตร แล�วทําป�ุยอินทรีย�ให�แห�ง
เพื่อให�จุลินทรีย�สงบตัว ไม�ให�เป�นอันตรายต�อรากพืช วิธีการทํา

ข�อแนะนํา 
   เศษพืชทุกชนิดสามารถนํามาใช�ผลิตปุ�ย
อินทรีย�วิธีนี้ได� เช�น ฟางข�าว ซังและเปลือก
ข�าวโพด ผักตบชวา เศษผักจากตลาด และ
เศษใบไม� (ทั้งสดและแห�ง) เป�นต�น ส�วนมูล
สัตว�ทุกชนิดสามารถนํามาใช�ได�ทั้งมูลโค มูล
ไก� และมูลแพะ (ทั้งแห�งและเป�ยก) โดย
พบว�า ฟางข�าว ผักตบชวา และเศษข�าวโพด
เป�นเศษพืชที่ย�อยสลายได�ง�ายที่สุด ใช�
อัตราส�วน เศษพืช:มูลสัตว� เป�น 4:1 ส�วน
ทะลายเปล�าปาล�มน้ํามัน และเมล็ดหรือ
เปลือกผลไม�ที่มีความแข็งก็สามารถนํามา
ผลิตปุ�ยอินทรีย�ได�แต�ต�อง ใช�อัตราส�วน   
เศษพืช:มูลสัตว� เป�น 3:1 หรืออาจต�องนําไป
ตีบดในเครื่องย�อยเศษพืชเสียก�อน 
 

ข�อพึงระวัง 
   1.ห�ามขึ้นเหยียบกองปุ�ยให�แน�น หรือเอา
ผ�าคลุมกองปุ�ย หรือเอาดินปกคลุมด�านบน
กองปุ�ย เพราะจะทําให�อากาศไม�สามารถ
ไหลถ�ายเทได� 
   2.ห�ามละเลยการดูแลความชื้นทั้ ง  2 
ขั้นตอน เพราะถ�ากองปุ�ยแห�งเกินไปจะทํา



ปุ�ยอินทรีย�ให�แห�งอาจทําโดยทิ้งไว�ในกองเฉยๆ ประมาณ 1 เดือน 
หรืออาจแผ�กระจายให�มีความหนาประมาณ 20–30 ซม. ซึ่งจะ
แห�งภายในเวลา 3–4 วัน 
 

เคล็ดลับสําคัญ ของการผลิตปุ�ยอินทรีย�ด�วยวิธีนี้ คือ ต�องรักษา
ความชื้นภายในกองปุ�ยให�มีความเหมาะสมอยู�เสมอตลอดเวลาทัง้
ภายในและภายนอกกองปุ�ยด�วยวิธีการ 2 ขั้นตอนข�างต�น บริเวณ
ใดที่แห�งเกินไปหรือแฉะเกินไปจุลินทรีย�จะไม�สามารถย�อยสลาย
ได� ทําให�วัสดุไม�ย�อยสลาย กระบวนการอาจใช�เวลานานถึง 6 
เดือนถึง 1 ป�ก็ได� 
 

ให�ระยะเวลาแล�วเสร็จนานและป�ุยอินทรีย�มี
คุณภาพต่ํา 
   3.ห�ามวางเศษพืชเป�นชั้นหนาเกินไป การ
วางเศษพืชเป�นชั้นหนาเกินไปจะทําให�
จุลินทรีย�ที่มีในมูลสัตว�ไม�สามารถเข�าไปย�อย
สลายเศษพืชได� 
   4.ห�ามทํากองปุ�ยใต�ต�นไม� เพราะความ
ร�อนของกองป�ุยอาจทําให�ต�นไม�ตายได� 
   5.ห�ามระบายความร�อนออกจากกองปุ�ย 
เพราะความร�อนสูงในกองปุ�ยจะช�วยให�
จุลินทรีย�ทํางานได�ดีมากขึ้น และยังช�วยให�
เกิดการไหลเวียนของอากาศผ�านกองปุ�ยอีก
ด�วย 
 

ผู�บันทึกความรู� นายอัมรัน  โซะและเยาะ     ตําแหน�ง นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
ติดต�อได�ที ่สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ   โทร 0-7359-9054 

 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นายอารง  ยูโซ�ะ  ประธานศนูย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอเจาะไอร�อง  จังหวดันราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตร 

 ปาล�มน้ํามันนับเป�นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอเจาะไอร�องชนิดหนึ่งรองจากยางพารา  มีพื้นที่
ปลูกทั้งหมด  7,536  ไร�  ทํารายได�ให�แก�เกษตรกรผ�ูปลูกปาล�มน้ํามันป�ละไม�ต่ํากว�า  59.556  ล�านบาท แต�จาก
การประเมินผลผลิตค�อนข�างต่ํากว�าเกณฑ�เฉลี่ย  คือได�ผลิตเฉลี่ย 1,900 กก./ไร�/ป�  แต�ผลผลิตปาล�มน้ํามันเฉลี่ยต�อง
ไม�ต่ํากว�า  3,000  กก./ไร�/ป�  จึงมีความจําเป�นต�องให�ความรู�เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตปาล�มน้ํามัน และลดต�นทุน
การผลิตปาล�มน้ํามัน  เพื่อสร�างรายได�ให�แก�เกษตรกรผู�ผลิตปาล�มน้ํามันอย�างยั่งยืน 
ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

ชื่อ นายอารง   ยูโซ�ะ   เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-9605-00600-55-1 
เกิดวันที่  8  กุมภาพันธ�  2495  ป�จจุบันอายุ  66  ป� 
ที่อยู�ป�จจบุัน 80/2  หมู�ที่  12  ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอร�อง  จังหวัดนราธิวาส 
การศึกษาสงูสุด ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด�านช�างกล  
ศาสนา อิสลาม   สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย   อาชีพ เกษตรกร 
สถานภาพ สมรส  คู�สมรสชื่อ นางราณี  สุตมาส มีบุตร 3 คน  
เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ  0๘๑-๕๔๓๖๘๖๗  

แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 
 นายอารง   ยูโซ�ะ  เป�นอดีตผู�ใหญ�บ�านหมู�ที่ 12  บ�านบูเก�ะกือจิ ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอร�อง  จังหวัด
นราธิวาส  หลังจากเกษียณอายุราชการ ได�หันมาเลี้ยงสัตว� (วัว/แพะ) และเริ่มศึกษาการปาล�มน้ํามัน เพราะเป�นพืช
เศรษฐกิจที่สามาปลูกควบค�ูกับการเลี้ยงสัตว�ในแปลงเดียวกันได� อีกทั้งใบปาล�มยังสามารถเป�นอาหารสัตว�ได�อีก     
บนพื้นที่ 6 ไร� ด�วยนิสัยเป�นคนจิตอาสาและใฝ�รู� จึงมีความมุ�งมั่นพัฒนาตนเอง เข�ารับการอบรมและศึกษาเกีย่วกับการ
ลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามัน ก�อให�เกิดทักษะในด�านการเกษตรจนถึงป�จจุบัน 
 ป�จจุบันได�จัดตั้งเป�นศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.)  โดยมีนายอารง  ยูโซ�ะ  
เป�นประธาน เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามัน โดยมีแปลงเรียนร�ู หลักสูตรการเรียนรู� 
และฐานการเรียนรู�ดังนี้ 



 1. แปลงเรียนรู� 
  แปลงเรียนร�ู เป�นแปลงเกษตรกรต�นแบบ (นายอารง  ยูโซ�ะ) สถานที่มีความเหมาะสม มีความพร�อม 
สามารถใช�เป�นแปลงสาธิตให�กับเกษตรกรที่เข�ามาศึกษาได� โดยเกษตรกรต�นแบบยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการให�ผู�ที่เข�ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน และเป�นสถานที่ในการถ�ายทอดองค�ความรู� 
ศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรและผ�ูสนใจทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
 2. หลักสูตรการเรียนรู� 
  หลักสูตรหลัก 
   1. เกษตรทฤษฎีใหม� 
   2. เศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักสูตรภาคบังคับ 
   1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล�มน้ํามัน 
   2. การลดต�นทุนการผลิต 
   3. การเลี้ยงสัตว�เศรษฐกิจ 
   4. การป�องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
  หลักสูตรเสริม 
   1. การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 
   2. การทําบัญชีครัวเรือน 
   3. การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล IFPP 
 3. ฐานเรียนรู� 
  ฐานเรียนรู�ที่ 1 : การวิเคราะห�ดิน  
  ฐานเรียนรู�ที่ 2 : การคัดเลือกพันธุ� การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวปาล�มน้ํามัน 
  ฐานเรียนรู�ที่ 3 : การจัดการศัตรูปาล�มน้ํามันแบบผสมผสาน 
  ฐานเรียนรู�ที่ 4 : การลดต�นทุนการผลิต เน�นการทําน้ําหมักชีวภาพในการลดต�นทุนการผลิตปาล�ม
น้ํามัน รวมไปถึงการใช�ปุ�ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเน�นการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน     
  ฐานเรียนรู�ที่ 5 : การใช�น้ําอย�างรู�คุณค�า  เป�นการเรียนรู�ในการใช�น้ําอย�างรู�คุณค�าในการทํา
การเกษตร 
  ฐานเรียนรู�ที่ 6 : การบริหารเชิงระบบแบบครบวงจรในสวนปาล�มน้ํามัน 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
  นายอารง  ยูโซ�ะ  เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร มี
หน�าที่ในการในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับการลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามนัโดยการใช�น้ําหมักชีวภาพ 
ให�แก�เกษตรกรในชุมชน โดยการลองก�อน แล�วจึงนํามาถ�ายทอดความรู� 
 2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอเจาะไอร�อง จังหวัดนราธิวาส จะมีทีม
ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห�ดิน และให�คําแนะนําแก�สมาชิก เช�น การวิเคราะห�ดิน จะมีทีมศูนย�จัดการดินปุ�ยชุมชน



อําเภอเจาะไอร�อง (ศูนย�เครือข�าย ศดปช. มะรือโบออก) ทําการวิเคราะห�ดินให�กับเกษตรกรเบื้องต�น เพราะมี
เครื่องมือตรวจวิเคราะห�ดินเบือ้งต�น และเกษตรกรต�นแบบเจ�าของศูนย�เรียนรู�ไปเข�ารบัการอบรมมาก็จะนําองค�ความรู�
ที่ได�รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ตลอดจนถ�ายทอดให�กับเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ 
 3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
  3.1 จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู� ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีป�ญหา
สามารถเรียกประชุมได�ตลอดเวลา 
  3.2 จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 
 4. เครือข�ายของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอเจาะไอร�อง 
  -  แปลงใหญ�ปาล�มน้ํามันตําบลมะรือโบออก 
  -  แปลงใหญ�ทุเรียนตําบลบูกิต 
  -  ศูนย�คัดแยกตําบลจวบ 
  -  นาแปลงใหญ�ตําบลจวบ 
  -  ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชนตําบลมะรือโบออก 
  -  ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนฟาร�มตัวอย�างบ�านเจาะเกาะ 
  -  ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนบ�านบูเก�ะกือจิ 
  -  วิสาหกิจชุมชนมิงทุเรียนกวน 
  -  กลุ�มส�งเสริมอาชีพเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
  -  แปลงใหญ�มังคุดตําบลจวบ 
  -  วิสาหกิจชุมชนกลุ�มเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว�ป�กบ�านเจาะเกาะ 
 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า 
  -  การประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 
  -  ใช�วิธีบอกต�อ 
 6. คณะกรรมการ ศพก. 
  คณะกรรมการต�าง ๆ ที่แต�งตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพ     
การผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือและบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุก ๆ หน�วยงานในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ตั้งแต�การวิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการ
ดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให�บริการด�านต�าง ๆ ของ ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงานจะมีการบูรณาการการทํางาน        
ที่แตกต�างกันไปตามแต�ละบทบาทและภารกจิของหน�วยงานนั้น ๆ  ซึ่งนอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล�าวยังมีหน�วยงาน
จากภายนอกที่ไม�ใช�หน�วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�เข�ามาร�วมบูรณาการการทํางานและให�ความรู�
ภายใน ศพก. อีกด�วย เช�น ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งผลสําเร็จจากการ     
บูรณาการการทํางานร�วมกันของคณะกรรมการต�าง ๆ และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องส�งผลให� ศพก. มีการขับเคลื่อน    
การดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง มีความเข�มแข็ง และเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนรู�และให�คําปรึกษา  
แก�เกษตรกรในพื้นที่ได� 
 7. ป�จจัยความสําเร็จ 
  การดําเนินงาน ศพก.อําเภอเจาะไอร�อง จังหวัดนราธิวาส ประสบความสําเร็จได�เพราะเกษตรกร
ต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียเวลาส�วนตัวในการทํางาน ร�วมถึงการได�รับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตร



อําเภอเป�นอย�างดี นอกจากความสัมพันธ�อันดีระหว�างเจ�าหน�าที่ ผู�นําชุมชน และหน�วยงานในพื้นที่ก็มีส�วนสําคัญ โดย
การดําเนินงาน ศพก. อําเภอเจาะไอร�อง มีหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ�และนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�มาทํางานร�วมกัน ทั้งในการสนับสนุนวิชาการงบประมาณซึ่งทุกหน�วยงานให�ความร�วมมือ
อย�างเต็มใจ ทําให�การดําเนินงานของ ศพก. เป�นไปอย�างราบรื่น และประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบ 
มีความรู� ความสามารถ เป�นผู�เสียสละ ทั้งกําลังใจและกําลังกาย มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร 
 8. รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได�รับ 
  - ได�รับรางวัลเกษตรกรปราดเปรื่องระดับจังหวัด ป� 2560 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค�ความรู�ในการทํานํ้าหมักลดต�นทุน 
ของนายอารง  ยูโซ�ะ ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

อําเภอเจาะไอร�อง จังหวัดนราธิวาส 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติขององค�ความรู� 
น้ําหมักชีวภาพ คือ น้ําหมักชีวภาพที่ได�จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว� หรือสารอินทรีย�ชนิดต�างๆ ที่หาได�

ในท�องถิ่นด�วยจุลินทรีย�จําเพาะ ซึ่งอาจหมักร�วมกับกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดง ร�วมทั้ง พ.ด 2   
ส�วนผสมของนํ้าหมักชีวภาพ ประกอบด�วยดังน้ี 

1. นํ้า 100 ลิตร 

2. กากน้ําตาล  5 ลิตร 

3. พ�ุงปลา หนังไก� รํา ผลไม�เน�า เศษอาหาร  
4. พ.ด 2 (น้ํา 100 ลิตร ใช� พ.ด.2  2 ซอง) 

วิธีการทํา 
1. ใส�น้ํา 100 ลิตร ในถังหมัก 

2. ใส� พ.ด. 2 กวนไปในทิศทางเดียวกัน ใช�เวลา 10 นาท ี

3. ใส�หัวปลา พุ�งปลา หรือหนังไก� เศษอาหาร รํา ผลไม�เน�า (อะไรก็ได�ที่จะใส�) 

4. ใส�กากน้ําตาล 5 ลิตร กวนต�อ 

5. หมักทิ้งไว� 20 – 30 วัน สามารถเอาไปใช�ได� (กวน 3 วัน / ครั้ง) 

วิธีการใช� 
- น้ําหมัก 1 ลิตร ต�อน้ํา 10 ลิตร 

ประโยชน�ของนํ้าหมักชีวภาพด�านการเกษตร 
– ใช�ฉีดพ�นหรือเติมในดินหรือน้ํา ช�วยปรบัสภาพความเป�นกรด-ด�าง ในดิน และน้ํา 
– ใช�เติมในดิน ช�วยปรับสภาพโครงสร�างของดิน ทําให�ดินร�วนซุย อ�ุมน้ําได�ดี และช�วยเพิ่มจํานวนจลุินทรีย� 

ในดิน และน้ํา 
– ช�วยเพิ่มอัตราการย�อยสลายสารอินทรีย�ในดิน และน้ํา 
– ใช�รดต�นพืชหรือแช�เมล็ดพันธุ� ท�อนพันธุ�เพื่อเร�งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช 
– เป�นสารที่ทําหน�าทีเ่หมอืนฮอร�โมนพืชกระต�ุนการเกิดรากและการเจริญเติบโต ทําให�ผลผลิตและคุณภาพ 

สูงขึ้น 
– ใช�ฉีดพ�นในแปลงเกษตร ช�วยต�านแมลงศัตรูพืช และลดจํานวนแมลงศัตรูพืช 
– ใช�ฉีดพ�นในแปลงผัก ผลไม� หรือผลผลิตต�างๆ เพือ่ป�องกันการทําลายผลผลิตของแมลง 

 

 
 
   
 
 



๑ 

 

รายงานการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ ป� ๒๕๖๑ 

นายอมัดรอเฮม  ติสมานิ 

ประธานศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

สถานการณ�ด�านการเกษตร 

ด�วยศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีตําบลลุโบะบายะ ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกยางจํานวนมากถึง ๕,๐๖๒ ไร�  คิดเป�นร�อยละ ๕๖.๘๘ ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมดของตําบล และยาง
เป�นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอย่ีงอ เห็นได�จากเกษตรกรส�วนใหญ�มีอาชีพหลักทําสวนยาง และกรีดยาง เกษตรกร
มีรายได�หลักมาจากยาง ซ่ึงมีผลต�อคุณภาพชีวิตและความเป�นอย�ูของเกษตรกร อําเภอย่ีงอมี ๖ ตําบล มีพื้นท่ีปลูกยาง
ท้ังหมด ๔๘,๐๐๖ ไร� คิดเป�นร�อยละ ๖๒.๒๙ ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดของอําเภอ แต�เน่ืองจากเกษตรกรส�วน
ใหญ�มีการผลิตยางท่ีไม�มีคุณภาพทําให�ขายได�ราคาต่ํา การดูแลจัดการสวนยังไม�เป�นไปตามหลักวิชาการเท�าที่ควรทําให�
ได�ผลผลิตต�อไร�ตํ่ากว�าปริมาณที่ควรจะได� ซ่ึงส�งผลต�อรายได�ไม�เพียงพอกับรายจ�าย จากสภาพป�ญหาดังกล�าว
คณะกรรมการศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตร
ประจําตําบลลุโบะบายะ และสํานักงานเกษตรอําเภอย่ีงอ จึงได�ร�วมกันวิเคราะห�สถานการณ�ของพ้ืนท่ีว�าจะต�องมีแนว



๒ 

 

ทางการพัฒนาและแก�ไขป�ญหาของเกษตรกร โดยใช�ศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ
เป�นศูนย�กลางในการพัฒนาและแก�ไขป�ญหาการเกษตร และให�เกษตรกรได�เข�ามามีส�วนร�วมให�มากท่ีสุด 

  

๑. ประวัติความเป�นมาของเกษตรกรต�นแบบ    

                   

              

             



๓ 

 

นายอมัดราเฮม  ติสมานิ อายุ ๕๘ ป� อยู�บ�านเลขท่ี ๘ หมู� ๔ ตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

โดยเป�นเกษตรกรต�นแบบของตําบลลุโบะบายะและอําเภอย่ีงอ เป�นปราชญ�ชาวบ�าน และ Smart Farmer  เป�น 

เกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จด�านการเกษตรสามารถเป�นแบบอย�างให�กับคนอ่ืนๆ ได�มาศึกษาเรียนร�ูได�เป�นอย�างดี  โดย

มีความรู�ความชํานาญเป�นพิเศษเรื่องการเพาะขยายพันธ�ุไม�เพ่ือจําหน�าย ทั้งไม�ผล ไม�ยืนต�น ไม�ประดับ และการปลูกพืช

แซมยางเพ่ิมรายได�ก�อนเป�ดกรีด  มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรทั้งหมด ดังน้ี 

1. สวนยาง จํานวน ๒๐ ไร� เป�ดกรีดแล�ว ๑๓ ไร� ยังไม�เป�ดกรีด ๗ ไร� 

 

     

 

๒. สละอินโด จํานวน ๓ ไร� 

     

 

 



๔ 

 

๓. ลองกอง  จํานวน ๑ ไร� 

 

      
 

๔. เพาะพันธุ�ไม�เพ่ือจําหน�าย จํานวน ๔ ไร� 

 

      
 

                    หมากแดง , หูกระจง , ปาล�มค็อกเทล ฯลฯ 

 

 



๕ 

 

        
                 

                     มังคุด , ลองกอง , สละอินโด , ทุเรียน , ปาล�มนํ้ามัน ฯลฯ 

 

๕. ปลูกพืชแซมยาง ร�วมยาง จํานวน ๔ ไร� 

 

         
                      แตงโม , แตงกวา , แตงไทย , บวบ , ข�าวโพด ฯลฯ 

 

         
                      หูกระจง                                            ปาล�มค็อกเทล 

 



๖ 

 

2. แปลงเรียนรู� 
ศพก.อําเภอยี่งอ มีนายอมัดรอเฮม  ติสมานิ เป�นเจ�าของแปลงเรียนร�ู ซึ่งในพ้ืนท่ี ศพก. จํานวน ๗ ไร� แบ�ง

ออกเป�น ๒ ส�วน คือ ส�วนแรกเป�นพ้ืนท่ีสวนยาง จํานวน ๔ ไร� ประกอบด�วย แปลงยาง แปลงพืชแซมยาง แปลงพืชร�วม
ยาง และส�วนท่ีสอง เป�นพ้ืนท่ีเพาะขยายพันธุ�ไม� จํานวน ๓ ไร� ประกอบด�วย แปลงเพาะพันธ�ุไม�ผล แปลงเพาะพันธ�ุไม�
ยืนต�น แปลงเพาะพันธุ�ไม�ประดับ เป�นต�น  

โดยในพ้ืนท่ีแปลง ศพก.จะมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีและต�างพ้ืนท่ีมาศึกษาดูงาน และซ้ือพันธุ�ไม�อย�างต�อเน่ือง ศพก.

ยังเป�นศูนย�เรียนร�ูและจุดสาธิตประจําศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลุโบะบายะอีกด�วย 

 

 

                 

       
 
 

     
 
 

 
 
 



๗ 

 

๓. หลักสูตรการเรียนรู� 
คณะกรรมการบริหารศูนย�เรียนรู�ฯและเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตรประจาตําบล ได�ร�วมกันกําหนด หลักสูตร

การเรียนรู�ของศูนย�ฯ โดยแบ�งออกเป�น ๗ หลักสูตรหลัก คือ 
หลักสูตรหลัก 
1) การผสมปุ�ยเคมีใช�ในสวนยางและการใส�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน 
2) การผลิตและใช�ปุ�ยอินทรีย�ลดต�นทุนในสวนยาง 

3) การเลี้ยงสัตว�ป�ก 

๔) การเลี้ยงปลาดุก 

๕) การเพาะขยายพันธ�ุไม�เพ่ือจําหน�าย 

๖) การปลูกพืชแซมยาง ร�วมยาง 
หลักสูตรบังคับ 
๑) เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม� 
หลักสูตรเสริม 

๑) การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

๔. ฐานเรียนรู�  

ฐานการเรียนรู�ท่ี 1 การผสมปุ�ยเคมีใช�ในสวนยาง มีการเก็บตัวอย�างดินและการวิเคราะห�ดินเบ้ืองต�น 

มีสูตรปุ�ยและอัตราการใช�ปุ�ยในยางก�อนและหลังเป�ดกรีด มีการผสมปุ�ยใช�เองเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต�นทุน

การผลิตยาง  

         

 

 

 



๘ 

 

ฐานการเรียนรู�ท่ี 2 การผลิตและใช�ปุ�ยอินทรีย� มีวิธีการผลิตและใช�ปุ�ยอินทรีย�เพ่ือลดต�นทุนการผลิต โดยใช�

วัสดุเหลือใช�ที่มีอยู�ในพื้นท่ี เช�น ทลายปาล�มนํ้ามัน กากข้ียาง กาบมะพร�าว แกลบ เป�นต�น 

         

ฐานการเรียนรู�ท่ี 3 การเล้ียงเป�ดไข� มีการให�ความร�ูเบื้องต�นเก่ียวกับหลักการเล้ียงสัตว�ป�กตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือให�เกษตรกรได�ความรู�ได�แนวคิดและสามารถนําความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช�ทําเป�นอาชีพเสริมในครอบครัว 

         

ฐานการเรียนรู�ท่ี 4 การเลี้ยงปลาดุก   เป�นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถสร�างรายได�และเพ่ือบริโภคให�กับ
เกษตรกรเจ�าของ ศพก. โดยการเล้ียงในบ�อซีเมนต�และบ�อพลาสติก เพ่ือเป�นฐานเรียนร�ูสําหรับเกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยง
ปลาดุกได�มาศึกษาเรียนร�ูเพ่ือเป�นข�อมูลในการประกอบการตัดสินใจเล้ียงต�อไป 

 



๙ 

 

        
 

ฐานการเรียนรู�ท่ี 5 การเพาะขยายพันธุ�ไม� พืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีหลายชนิดท่ีสามารถนํามาเพาะขยายพันธุ�

เพ่ือจําหน�ายเป�นรายได�เสริมยางพารา เช�น ลองกอง มังคุด ทุเรียน สละอินโด เป�นต�น ซ่ึงสามารถทําควบคู�กับอาชีพทํา

สวนยาง เป�นการใช�เวลาว�างหลังกรีดยางให�เกิดประโยชน�มากท่ีสุด 

        

ฐานการเรียนรู�ท่ี ๖ การปลูกพืชแซมยาง ร�วมยาง  ก�อนยางเป�ดกรีดเกษตรกรขาดรายได� ๖-๗ ป� การปลูก

พืชแซมยางเป�นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถสร�างรายได�เสริมเข�าสู�ครัวเรือนเกษตรกรได� เกษตรกรสามารถใช�พ้ืนท่ีว�าง

ระหว�างแถวยางปลูกพืชระยะส้ันในช�วง ๓ ป�แรกหลังปลูกยางหรือปลูกพืชร�วมยางในบริเวณรอบๆ สวนยาง เช�น ไผ�

หวาน สละอินโด กล�วย มะละกอ แตงโม แตงกวา ฟ�กทอง เป�นต�น 

            



๑๐ 

 

๓. บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

๓.๑ ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ 

๓.๒ อาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน 

๓.๓ กรรมการ ศบกต.ลุโบะบายะ 

๓.๔ ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน ม.๔ 

๓.๕ กรรมการมัสยิด 

๓.๖ กรรมการโรงเรียนบ�านปาลอบาต�ะ 

๓.๗ ประธานแปลงใหญ�ยางอําเภอย่ีงอ 

                                         

      

      

 



๑๑ 

 

๔. คณะกรรมการศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอยี่งอ  

           คณะกรรมการศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ มีจํานวน ๑๗ คน ซ่ึง

พิจารณาคัดเลือกมาจากตัวแทนต�าง ๆ ในพ้ืนที่อําเภอย่ีงอ ดังน้ี 

 1) นายอมัดรอเฮม  ติสมานิ  เกษตรกรต�นแบบ    ประธาน กรรมการ 

     2) นายมักตา  มะรอแมโน  เกษตรกรผู�นําตําบลลุโบะบายะ  กรรมการ 

     3) นายมะพาริ  ดอแว  เกษตรกรผู�นําตําบลตะปอเยาะ  กรรมการ 

     4) นายมะรอพา  ป�ยะป�  เกษตรกรผู�นําตําบลลุโบะบือซา  กรรมการ 

     5) นายยูโซ�ะ  จาหลง  เกษตรกรผู�นําตําบลละหาร  กรรมการ 

     6) นายดอรอแม  ซูดิง  เกษตรกรผู�นําตําบลจอเบาะ  กรรมการ 

     ๗)    นายสะมะแอ  ตาปู  เกษตรกรผู�นําตําบลย่ีงอ   กรรมการ 

    ๘) นายอาแว  หูสูดู   เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย  กรรมการ 

ด�านเศรษฐกิจพอเพียง  

     ๙) นายศิริ  เกตุกิ่ง   เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย  กรรมการ 

ด�านเกษตรผสมผสาน 

     ๑๐) นายอาเรส  หะมะ  เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย  กรรมการ 

ด�านไร�นาสวนผสม   

     1๑) นายผาด  สุขสุพันธ�  เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย   กรรมการ 

ด�านการจัดการดินปุ�ยชุมชน  

     1๒) นายบือราเฮง  ยานยา  เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย  กรรมการ 

ด�านการจัดการศัตรูพืชชุมชน 

     1๓) นายสะมะแอ  ตูแป  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเกษตรและสหกรณ� กรรมการ 

     1๔) นางดารียะ  ต�วนปูเต�ะ  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเกษตรและสหกรณ� กรรมการ 

     1๕) นายอับดุรเราะห�มาน  ยูนุ  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเกษตรและสหกรณ� กรรมการ 

     1๖)  นายดือมานะ  มิง  ผู�แทน ศบกต. ตําบลลุโบะบายะ  กรรมการ 

     1๗) นายตอลิบ  บือซา  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตร  ผู�ประสานงาน 

      สํานักงานเกษตรอําเภอย่ีงอ 

 



๑๒ 

 

๕. เครือข�ายศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ 

 เครือข�ายศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ มีทั้งหมด ๑๑ เครือข�าย ดังน้ี 

 

ท่ี ช่ือศูนย�เครือข�าย 
ประเภท/กิจกรรม

หลัก 

ของศูนย�เครือข�าย 

ท่ีต้ังศูนย� พิกัดท่ีต้ังศูนย� ช่ือ – นามสกุล 

ประธานศูนย�เครือข�าย หมู� ตําบล X Y 

1 ศูนย�จัดการดินปุ�ยชุมชนตําบลละหาร จัดการดินปุ�ยในชุมชน 8 ละหาร 803828 707830 นายผาด  สุขสุพันธ� 
2 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน(หลัก) จัดการศัตรูพืชใน

ชุมชน 
5 ละหาร 801161 706604 นายบือราเฮง  ยานยา 

3 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน(เครือข�าย) จัดการศัตรูพืชใน
ชุมชน 

2 ละหาร 806019 708120 นายอเลาะ  ฮาวอ 

4 ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนตําบลตะปอ
เยาะ 

เลี้ยงแพะ,เป�ดไข� 4 ตะปอเยาะ 794326 713074 ร.ต.ศิริ  เกตุก่ิง 

5 ศูนย�เรียนรู�เกษตรผสมผสานบ�านบลู
กา 

ปลูกพืช,เล้ียงสัตว�ป�ก
,เลี้ยงปลา 

3 ตะปอเยาะ 795926 713752 นายอาแว  หูสูดู 

6 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ�จาก
นมแพะบ�านบูเก�ะบากง 

สบู�,โลชัน,ครีมกันแดด 2 ตะปอเยาะ 796656 715235 นางสุไฮลา  แสงจันทร� 

7 กลุ�มชาวสวนยางบ�านกาบ�ุ รับซื้อยางก�อนถ�วย 5 ยี่งอ 798031 704810 นายมะสดี  ดาเลาะ 
8 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรบ�านนากอ 
แปรรูปส�มแขก,ลูกหยี 6 จอเบาะ 794330 705818 น.ส.อรุณี  ยะโย 

9 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร�าวบ�าน
กําปงบูเก�ะ 

แปรรูปมะพร�าว 3 ลุโบะบายะ 795342 710316 นายอดุลย�เลาะห�  ลาสารี 

10 ศูนย�บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลุ
โบะบายะ 

ถ�ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร 

4 ลุโบะบายะ 795587 711191 นายดือมานะ  มิง 

๑๑ วิสาหกิจชุมชนกลุ�มเกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลลุโบะบายะ 

ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม�/เกษตร
ผสมผสาน 

๓ ลุโบะบายะ  795421 710873 นายอาเรส  หะมะ 

 
 

 

 

 

 



๑๓ 

 

๖. องค�ความรู�ของเกษตรกรต�นแบบศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอย่ีงอ 

๑. เร่ืองการปลูกสละอินโด (สละนํ้าผึ้ง) 

 

๒. ช่ือเกษตรกรเจ�าขององค�ความรู� นายอมัดรอเฮม ติสมานิ(เปาะลงเฮง) 

วันเดือนป�เกิด ๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ 

หมายเลขบัตรประชาชน   ๓๙๖๐๔๐๐๒๘๗๒๗๓ 

ท่ีอยู� บ�านเลขที่ ๘ ม.๔ ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐ 

โทรศัพท�๐๘๙-๘๖๙๖๒๓๓ 

 

๓. ความเป�นมา 

เม่ือประมาณ ๑๐ กว�าป�ท่ีแล�วในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสผลสละอินโดมีราคาแพงประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ 

บาท/กิโลกรัม ทําให�เปาะลงเฮงมีความสนใจปลูกเพ่ือขายผลและต�นพันธุ� โดยครั้งแรกได�ซื้อเมล็ดพันธุ�จาก

ประเทศมาเลเซียเป�นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมาปลูกในพื้นท่ีของต�นเองบริเวณข�างรั้วบ�านและขยายพื้นท่ีเพ่ิม

มากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงป�จจุบันมีพ้ืนที่ปลูกจํานวน ๔ ไร� ประมาณ ๔๐๐ กว�าต�น ปลูกแบบผสมผสานร�วมกับพืช

ชนิดอ่ืน ๆ เช�น ลองกอง มังคุด มะพร�าว เป�นต�น มีรายได�จากการขายผลและต�นพันธุ�สละอินโดประมาณ 

๘๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท/ป� โดยขายผลสละอินโดราคา ๕๐ บาท/กิโลกรัม และต�นพันธุ�ราคา ๑๐-๑๕ 

บาท/ต�น ข้ึนอยู�กับขนาดของต�น 

 

๔. องค�ความรู�ในการประกอบอาชีพ และงานท่ีภาคภูมิใจ 

นายอมัดรอเฮม ติสมานิ ถือได�ว�าเป�นเกษตรกรมืออาชีพและหัวก�าวหน�าคนหน่ึง เพราะสามารถทํา

รายได�จากการทําการเกษตรหลายแสนบาทต�อป� โดยเฉพาะจากการเพาะพันธุ�ไม�ต�าง ๆ ซึ่งมีทั้งไม�ผล ไม�ยืน

ต�นและไม�ประดับหลายชนิดด�วยกัน เช�น ลองกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน สละอินโด ปาล�มน้ํามัน หมากแดง 

ปาล�มบังสูรย� พะยูง เป�นต�น ทํามามากกว�า ๓๐ ป�มาแล�ว จึงถือได�ว�ามีองค�ความร�ูในเร่ืองการเพาะขยายพันธุ�

ไม�เพ่ือปลูกและจําหน�ายเป�นอย�างดี แต�องค�ความรู�ท่ีเปาะลงเฮงมีและรู�สึกภาคภูมิใจมาก คือ การปลูกสละอิน

โด เพราะเป�นพืชที่ทํารายได�ดี ราคาไม�ตก ตลาดมีความต�องการสูงไม�มีป�ญหาเร่ืองราคา ปลูกง�ายดูแลง�ายและ

ใช�พ้ืนที่ไม�มาก 

 

๕. สรุปองค�ความรู�ท่ีใช� 

๕.๑ การคัดเลือกต�นพันธุ� สละอินโดเป�นพืชท่ีมีท้ังต�นเพศผู�และต�นเพศเมียอยู�คนละต�นดังน้ันการ

คัดเลือกต�นพันธุ�ท่ีจะนําไปปลูกเป�นเร่ืองท่ีจําเป�นจะต�องมีความรู�พอสมควร เพราะถ�าไม�มีองค�ความรู�เพียงพอ

เวลาปลูกแล�วอาจจะได�ต�นพันธุ�เพศผ�ูมากเกินความต�องการได� ซึ่งโดยปกติแล�วควรจะต�องมีต�นเพศเมีย



๑๔ 

 

มากกว�าต�นเพศผู�อยู�ท่ีประมาณ ๘ ต�อ ๒ ต�นจึงจะดี เทคนิคท่ีเปาะลงใช�ในการคัดเลือกต�นพันธุ�จาก

ประสบการณ�ท่ีทํามา๑๐ กว�าป� คือ ต�นพันธุ�ท่ีมีขนาดต�นเล็กเป�นต�นเพศเมีย ต�นท่ีใหญ�กว�าเป�นเพศผู� โอกาสท่ี

จะได�ผลถูกต�อง      ร�อยละ ๘๐-๙๐ เลยที่เดียว 

 

๕.๒ การดูแลตัดแต�งต�น สละอินโดเป�นพืชท่ีมีการแตกหน�อออกมาเร็วและปริมาณมาก ถ�าไม�มีการ

ตัดแต�งหน�อและทางใบออกจะทําให�การออกดอกติดผลได�ไม�ดี ผลผลิตจะน�อยและไม�มีคุณภาพ ดังน้ัน เปาะ

ลงเฮง บอกว�าการดูแลตัดแต�งต�นเป�นเร่ืองท่ีจําเป�นต�องทําตลอดอย�างต�อเน่ืองป�ละประมาณ ๓-๔ คร้ัง จะทํา

ให�การผสมเกสรและการตัดแต�งผลทําได�ง�ายข้ึน ทําให�มีเปอร�เซ็นต�การติดผลมากข้ึนผลผลิตก็จะมีคุณภาพมาก

ข้ึนด�วย 

๕.๓ การผสมเกสร สละอินโดเป�นพืชที่มีท้ังต�นเพศผู�และต�นเพศเมียอยู�คนละต�น การผสมเกสรโดย

ธรรมชาติอย�างเดียวไม�เพียงพอท่ีจะทําให�ได�ผลผลิตปริมาณมากตามต�องการ ดังน้ัน เปาะลงเฮงบอกว�า การ

ผสมเกสรจะต�องทําตลอดต�อเน่ืองควบคู�กับการตัดแต�งทางใบ ทําได�ตั้งแต�เช�าถึงเย็น เว�นแต�ถ�ามีฝนตกไม�

แนะนําให�ผสมเกสร เพราะไม�สะดวกและมีโอกาสผสมไม�ติดสูง 

๕.๔ การตัดแต�งผล เป�นเรื่องท่ีสําคัญไม�น�อยไปกว�าการดูแลตัดแต�งต�น ทางใบ และการผสมเกสร 

เพราะเปาะลงเฮง บอกว�า การตัดแต�งผลจะทําให�ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผลมีขนาดใหญ�เป�นท่ีต�องการของ

ตลาดและผู�บริโภค ราคาก็จะดีด�วยครับโดยทําการตัดแต�งเม่ือผลมีขนาดประมาณเท�าหัวแม�มือ 

๕.๕ การใส�ปุ�ย การใส�ปุ�ยท่ีตรงกับความต�องการของพืชในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอน้ัน จะช�วยให�

ได�ต�นพืชท่ีมีสภาพสมบูรณ�การออกดอกติดผลก็จะดีไปด�วย โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมขนาดผลให�ใหญ�และ

รสชาติหวานขึ้น ถือได�ว�าปุ�ยมีส�วนสําคัญท่ีขาดไม�ได�เช�นกัน เปาะลงเฮง บอกว�า ทําการใส�ปุ�ยอินทรีย�ควบคู�กับ

ปุ�ยเคมี โดยใส�ป�ละ ๒-๓ ครั้ง ปุ�ยเคมีที่ใช� คือ สูตรเสมอเพ่ือบํารุงต�น สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๑๖ 

และสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ เพื่อบํารุงผล ปริมาณท่ีใช�ต�อครั้ง คือ ประมาณ ๓ กํามือต�อต�น 

 

     ๖. ป�จจัยแห�งความสําเร็จ 

  ๖.๑ คน ต�องสู� ขยัน อดทน และพร�อมที่จะเรียนรู�และพัฒนาอยู�ตลอดเวลา 

  ๖.๒ พ้ืนท่ีดิน อาชีพเกษตรจําเป�นต�องมีพ้ืนที่ดินเป�นของตนเอง ดินดี ทําเลท่ีตั้งต�องดี มีไฟฟ�าใช� การ

คมนาคมสะดวก 

  ๖.๓ นํ้า ต�องมีเพียงพอกับความต�องการ สะอาดไม�มีสารพิษตกค�าง 

  ๖.๔ เงินทุน ต�องมีเพียงพอ อาชีพเกษตรต�องใช�เวลานานพอสมควรกว�าจะได�เงินคืนกลับมา ดังน้ัน

ต�องมีทุนสํารองใช�ในการหมุนเวียนพอสมควรจึงจะประสบผลสําเร็จ 

 

 

 



๑๕ 

 

      ๗. แนวคิดในการทํางาน 

  การทํางานอาชีพเกษตรให�ประสบผลสําเร็จต�องยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป�นสําคัญ รู�จักท่ี

จะปรับเปลี่ยน หรือประยุกต�ใช�ต�นทุนท่ีตนมีมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของคนในพ้ืนท่ีตลอดจนร�ูจักที่จะศึกษาเรียนร�ู ค�นคว�าหาความร�ูใส�ตัวเองอยู�

ตลอดเวลาให�เท�าทันสภาพการเปล่ียนท่ีเป�นอยู�ใช�ความร�ูคู�คุณธรรมเคารพตนเองและผู�อ่ืน ให�เกียรติซ่ึงกันและ

กันเป�นท่ีต้ัง 

 

      ๘. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  ต�องรู�จริงในส่ิงที่จะทํา ปฏิบัติเก�ง ขยันอดทน และทํางานให�มีความสุข 

 

      ๙. ท่ีมาของข�อมูล (ผู�ทอดองค�ความรู�) 

 ช่ือ นายตอลิบ  บือซา ตําแหน�ง นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 หน�วยงานสํานักงานเกษตรอําเภอย่ีงอ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

 

   ๑๐. ภาพกิจกรรม 
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การถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
เรื่อง การปลูกพืชแซมยางเพ่ิมรายได�ก�อนเป�ดกรีด 

 
๑. ประวัติความเป�นมาของเกษตรกร 
 นายอมัดรอเฮม ติสมานิ หรือช่ือที่คนในพ้ืนท่ีรู�จักกันดี คือ “เปาะลงเฮง” เป�นเกษตรกรต�นแบบหรือเกษตรกร
ตัวอย�างด�านการปลูกพืชและเพาะขยายพันธุ�ไม� โดยเฉพาะไม�ผลและไม�ประดับมาเป�นระยะเวลามากกว�า ๓๐ ป�มาแล�ว 
 

             
 

 

 เปาะลงเฮง อาศัยอยู�บ�านเลขท่ี ๘ หมู� ๔ ตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส เป�นครอบครัว
เกษตรกรมาต้ังแต�ปู�ยา ตายาย ทั้งการทํานา ทําสวนยาง สวนลองกอง เป�นต�น เปาะลงเฮงและภรรยาเป�นคนที่ชอบ
และรักอาชีพการเกษตร ท้ังสองมีความขยันม่ันเพียร ความอดทนสูง และเป�นเกษตรกรใจสู� 
 

             
 
   

 เม่ือประมาณ ๓๐ กว�าป�ท่ีแล�ว เปาะลงเฮงได�เห็นว�าตลาดมีความต�องการต�นพันธ�ุไม�ผลเป�นจํานวนมาก จึงได�
ใช�โอกาสน้ี ใช�เวลาว�างหลังการกรีดยางและเวลาว�างหลังจากการทํานามาเพาะขยายพันธุ�ไม�ผลและไม�ประดับเพ่ือ
จําหน�าย โดยการศึกษาเรียนร�ูจากเกษตรกรท่ีทําอยู�ก�อนแล�วในพ้ืนท่ีตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ประกอบกับในขณะน้ันมีโครงการจากหน�วยงานทหารและหน�วยงานต�าง ๆ จํานวนมาก จึงทําให�เปาะลงเฮงทําการ
เพาะขยายพันธุ�ไม�ผลแล�วได�ผลประสบความสําเร็จเป�นอย�างดี ได�จับเงินล�านจากการจําหน�ายต�นพันธุ�ลองกองเสียบ



๑๗ 

 

ยอด มังคุดเสียบยอด ทุเรียน สละอินโด หมากแดง เป�นต�น ป�จจุบันเปาะลงเฮง มีรายได�เฉล่ียต�อป� ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงเป�นรายได�มาจากกิจกรรมทางการเกษตรเป�นหลัก 
 
๒. การเรียนรู�และการปรับตัวให�เท�าทันสถานการณ�การเปล่ียนแปลง 
 ต�อมาเม่ือสวนยางอายุมากจําเป�นจะต�องโค�นยางเพ่ือปลูกใหม� เปาะลงเฮงได�มีแนวคิดว�าจะต�องมีกิจกรรมเพ่ิม
รายได�ก�อนท่ียางจะได�เป�ดกรีด เพื่อทดแทนรายได�ท่ีเคยได�จากสวนยาง จึงได�ศึกษาข�อมูลความต�องการของตลาดและ
ผู�บริโภคในพ้ืนท่ี และต�างพ้ืนท่ีท้ังในและต�างประเทศ จนทําให�ได�เทคนิคการเพ่ิมรายได�จากการปลูกพืชแซมยางเพ่ิม
รายได�ก�อนเป�ดกรีดตามแนวคิดของตนเอง คือ 

๑. ต�องปลูกพืชหลากหลายชนิดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและมีความเก้ือกูลต�อกัน  
เปาะลงเฮงกล�าวว�า การปลูกพืชชนิดเด่ียวถึงแม�ว�าจะปลูกมากแต�ถ�าเกิดป�ญหาโรคระบาดหรือราคาตกตํ่า

ขายไม�ได�จะทําให�เกิดความเสียหายเกิดความเส่ียงสูง แต�ถ�าปลูกพืชหลากหลายชนิดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและมีความ
เก้ือกูลต�อกัน นอกจากจะลดความเส่ียงแล�ว ยังสามารถช�วยให�เกิดความคล�องตัวในการจําหน�าย และช�วยให�มีอาหาร
บริโภคโดยไม�ต�องซ้ือ คือ “ทําให�เกิดการลดรายจ�ายเพ่ิมรายได�ในเวลาเด่ียวกัน” ซ่ึงเปาะลงปลูกพืชมากกว�า ๑๕ ชนิด 
เช�น แตงโม แตงกว�า แตงไทย ฟ�กทอง กล�วย ตะไคร� ขิง ข�า ขมิ้น พริกขี้หนู พริกหยวก มะนาว มะละกอ มะเขือยาว 
สับปะรด ข�าวโพดหวาน ไผ�หวาน หูกระจง ปาล�มค็อกเทล ฯลฯ  

 
 

          
 
 

๒. ต�องปลูกพืชท่ีผู�บริโภคหรือตลาดมีความต�องการสูง ปลูกง�ายขายง�าย 
เปาะลงเฮงกล�าวว�า ป�ญหาของเกษตรกรส�วนใหญ� คือ ปลูกแล�วไม�รู�ว�าจะขายให�ใคร หรือ ปลูกเป�นแต�

ขายไม�เป�น ซ่ึงส�วนหนึ่งมาจากการท่ีเกษตรกรปลูกพืชตามใจฉัน ไม�ได�คํานึงถึงความต�องการของตลาดหรือผ�ูบริโภค 
แรก ๆ ก็พอขายได� แต�พอสักพักไม�มีผู�ซื้อรายได�ก็ไม�เกิดเงินไม�มีให�ใช�ทําให�เกิดความล�มเหลวไม�อยากทําอาชีพ
การเกษตร เพราะต�องใช�ระยะเวลาในการทํานาน ทําแล�วเหน่ือยแต�ไม�มีเงิน เปาะลงเฮง จึงเน�นให�เกษตรกรผลิตพืช
ปลอดสารพิษ ใช�การตลาดนําการผลิต ศึกษาตลาดก�อนแล�วจะไม�มีป�ญหาภายหลัง 

 
๓. ต�องปลูกพืชท้ังอายุสั้นไม�เกิน ๑ ป� และอายุ ๑-๓ ป� 

เปาะลงเฮงกล�าวว�า การปลูกพืชให�มีรายได�เร็วและต�อเน่ืองนั้น จําเป�นจะต�องปลูกพืชอายุสั้นและอายุยาว
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเปาะลงเฮง จะปลูกพืชท่ีใช�บริโภคเป�นพืชอายุส้ันไม�เกิน ๑ ป� เพ่ือบริโภคและ
จําหน�ายเป�นรายได�เสริม เช�น แตงโม แตงกว�า แตงไทย ฟ�กทอง เป�นต�น ส�วนพืชอายุ ๑-๓ ป� จะเป�นไม�ประดับเป�น
หลักและไม�กินผลบางชนิด เช�น หูกระจง ปาล�มค็อกเทล หมากแดง มะละกอ สับปะรด เป�นต�น 

 



๑๘ 

 

             
 
๓. การสรุปความรู�ท่ีได�จากบทเรียน 

• ชุดความรู� (Knowledge Assets) คือ ป�จจัยท่ีทําให�การทํางานน้ันประสบความสําเร็จ 

๑. ศึกษาเรียนรู�จากผู�ท่ีประสบผลสําเร็จ หาความรู�ใหม� ๆ ท่ีน�าสนใจจากผู�รู�และผู�ท่ีประสบ

ความสําเร็จแล�วเป�นแบบอย�างหรือต�นแบบ 

๒. วางแผนการตลาดนําการผลิต ก�อนการดําเนินงานทุกคร้ังต�องมากําหนดแผนงานให�ชัดเจน 

เพ่ือเป�นแนวทางการปฏิบัติต�อไป 

๓. นําความรู�มาปฏิบัติจนชํานาญ เม่ือได�ความรู�ที่ต�องการแล�วก็พยายามนํามาทําต�อเน่ืองจนเกิด

ความชํานาญ 

๔. ต�อยอด เม่ือกิจกรรมที่ทําประสบความสําเร็จระดับหน่ึงแล�ว ก็พยายามคิดค�นต�อยอดกิจการให�

เติบโตมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ิมช�องทางรายได�มากข้ึนจนเกิดเป�นองค�ความรู�ท่ีสามารถนํามา

ถ�ายทอดให�แก�คนอ่ืนต�อไป 

• แก�นความร�ู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักท่ีทําให�การทํางานประสบความสําเร็จ ซ่ึง

สรุปมาจากขุมความรู� 

๑. ศึกษาเรียนรู�จากผู�ท่ีประสบผลสําเร็จ 

๒. วางแผนการตลาดนําการผลิต 

๓. นําความรู�มาปฏิบัติจนชํานาญ 

๔. ต�อยอด 

 

 



๑๙ 

 

• กลยุทธ�ท่ีใช�ในการแก�ไขป�ญหา (Tactics) 

ศึกษาเรียนรู�จากต�นแบบท่ีดี วางแผนและปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองจนชํานาญ คิดค�นและต�อยอดกิจการ

ให�หลากหลายมีช�องทางเกิดรายได�มากขึ้น 

• แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข�องกับการทํางาน (Theory) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการความร�ู 

 

ababababababababababababababab 

 

 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นางอุษา แก�วมุสิก 

  ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 
อําเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตรของพื้นที่ 

ป�จจุบันลองกองในอําเภอศรีสาคร เป�นลองกองที่เสื่อมโทรม ต�นสูง ขาดการดูแลรักษา ยากลําบากต�อการ  
ตัดแต�งกิ่ง ช�อดอก และช�อผล ทําให�ผลผลิตลองกองที่ได�ไม�มีคุณภาพ ไม�ตรงตามความต�องการของตลาด ราคาตกตํ่า 
จึงทําให�เกิดแนวคิดการทําลองกองต�นเตี้ยขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา 

 
ประวัติเกษตรกรต�นแบบ 

ชื่อ นางอุษา แก�วมุสิก เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๙๖๐๗ ๐๐๑๓๑ ๘๙ ๙ 
เกิดวันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2503 อายุ 58 ป� 
ที่อยู�ป�จจบุัน ๑๖/๒  หมู�ที่ ๒  ตําบลศรีบรรพต  อําเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 
การศึกษาสงูสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ศาสนาพุทธ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพเกษตรกร 
เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ  087-290-9591 
 
 
 
 
 



แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 
นางอุษา แก�วมุสิก เป�นเกษตรกรต�นแบบในพื้นที่ เป�นเกษตรกรที่มีความรู�ความสามารถในการปลูกลองกอง

เป�นอย�างดีโดย โดยลองกองที่ผลิตจะเน�นตามหลักวิชาการเพื่อพัฒนาให�เป�นลองกองคุณภาพ เช�น การตัดแต�งกิ่ง     
ช�อดอก ช�อผล การทําปุ�ยหมักเพื่อลดต�นทุน การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า การป�องกันโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
และยังโน�มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในครัวเรือน  ได�มีการศึกษาหาความรู�ปรับใช�เทคโนโลยีต�างๆมา
พัฒนาการผลิตอย�างต�อเนื่อง และมีความสามรถในการถ�ายทอดความรู�เป�นวิทยากรให�แก�เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ได�
เป�นอย�างดี และเป�นแบบอย�างให�แก�เกษตรกรในพื้นที่ได�เป�นอย�างดี 

 1. เกษตรกรต�นแบบ 
  นางอุษา แก�วมุสิก เกษตรกรต�นแบบ (ประธาน ศพก.) 

2. แปลงเรียนร�ู 
 ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรมีแปลงเรียนรู�มีพื้นที่จํานวน 5 ไร� โดยเป�น

พื้นที่ปลูกลองกองจํานวน 5 ไร� ซึ่งแปลงเรียนรู�ทั้งหมดได�รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ป� 2557 
มีการจัดการตามหลักมาตรฐาน GAP มาใช�เป�นแนวทางในการทําการเกษตรเพื่อให�ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ภายในแปลง
เรียนรู�มีการจัดการ ตามหลักวิชาการโดยมีนักวิชาการส�งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอศรีสาครคอยให�
คําแนะนําเพื่อพัฒนาการผลิตลองกอง โดยที่ตั้งแปลงมีความพร�อมด�านอาคารสถานที่ในการจัดอบรมและสาธิตให�แก�
เกษตรกร ซึ่งสามารถอบรมเกษตรกรได�ครั้งละ 100 คน มีความพร�อมด�านสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภคเป�น
อย�างดี ทําเลที่ตั้งตั้งอยู�ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก โดยมีระยะทางห�างจากที่ว�าการอําเภอ 18 กิโลเมตร 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. หลักสูตรการเรียนร�ู 

 หลักสูตรการเรียนรู�ของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรเป�นหลักสูตรที่มีการ
ร�วมกันจัดทําระหว�างนักวิชาการส�งเสริมการเกษตรอําเภอศรีสาครกับเกษตรกรต�นแบบ เกษตรกรในพื้นที่ หน�วยงาน
SC และผู�เกี่ยวข�องในชุมชน เพื่อที่จะให�หลักสูตรการเรียนรู�มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับการผลิตสินค�า
เกษตรในชุมชน โดยประเด็นหลักที่เน�นของหลักสูตรหลักสูตรหลักคือ การพัฒนาคุณภาพลดต�นทุนการผลิต         
การพัฒนาคุณภาพ และลดต�นทุนการผลิตหลักสูตรภาคบังคับ (เศรษฐกิจพอเพียง)คือ เกษตรทฤษฏีใหม� และเกษตร
ผสมผสาน) และหลักสูตรเสริม (เช�น บัญชีครัวเรือน )คือการทําบัญชีครัวเรือนและการใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 

หลักสูตรการเรยีนร�ูหลัก : ทั้งหมด 6 หลกัสูตร และ ฐานการเรียนร�ู :  7  ฐานเรียนร�ู 

หลักสูตรเรียนร�ู ฐานเรียนร�ู สรุปเนื้อหาเรียนรู�โดยย�อ 

หลักสูตรหลัก (การลดต�นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ     

การผลิตสินค�าเกษตรหลักของศพก. ทางเลือก     

ในการผลิตตามความต�องการชุมชนและการผลิต     

ตามกิจกรรมหลักของชุมชนและกิจกรรมตามแปลงใหญ�)     

1. การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต  - การผลิตลองกองคุณภาพ การตัดแต�งกิ่งการตัดแต�งช�อดอก ช�อผล 

    การเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ� 

2. การพัฒนาคุณภาพ  - การป�องกันโรงและศัตรู การป�องกันและการจัดการศัตรูพืชวิธีต�างๆ 

  - มาตรฐาน GAP ข�อกําหนดและหลักเกณฑ�ของมาตรฐาน GAP  

  
บูรณาการร�วมกับ สํานักงานวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร รือเสาะ 

3. ลดต�นทุนการผลิต  - การผลิตปุ�ยหมักชีวภาพ การทําปุ�ยหมักชีวภาพสูตรต�างๆ 

  บูรณการร�วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน นราธิวาส 

หลักสูตรภาคบังคับ(เศรษฐกิจพอเพียง)     

เกษตรทฤษฏีใหม�และเกษตรผสมผสาน) 
 - เศรษฐกิจพอเพียงตาม

หลักปรัชญา - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    - หลักเกษตรทฤษฏีใหม� เกษตรผสมผสาน 

    เกษตรอินทรีย� 

หลักสูตรเสริม (เช�นบัญชีครัวเรือน)  - การทําบัญชีครัวเรือน  - หลักการและรูปแบบการทําบัญชี 

องค�กรเกษตรการใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า)   
 บูรณาการร�วมกับ สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ�นราธิวาส 

   - การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า  - หลักการใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 

     - นวัตกรรมการใช�น้ําในการเกษตร 

  บูรณาการร�วมกับ สนง.ชลประทานนราธิวาส 

  
 
 



หลักสูตรเสริมของศพก.  
ในการจัดทําหลักสูตรเสริมขึ้นมาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการ ศพก. ร�วมกับหน�วยงาน SC และ

เกษตรกรในชุมชนมีจุดประสงค�เพื่อต�องการประชาสัมพันธ�ให�แก�เกษตรกรทั่วไปรู�จัก ศพก. และเป�นการขับเคลื่อน 
ศพก. แบบมีชีวิตเป�นการกระต�ุนให�เกษตรกรมีการเรียนร�ูสามารถนําไปปฏิบัติโดยใช�วิทยากรที่มีประสบการณ�ในพื้นที่ 
ปราชญ�ชาวบ�าน และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยไม�ใช�งบประมาณ โดยเน�นหนักในการลดต�นทุนการผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก�เกษตรกร 
 
 4. ฐานเรียนร�ู 

 จัดทําฐานการเรียนร�ูเพื่อเป�นจุดสาธิตและถ�ายทอดความรู� ที่มีความสอดคล�องกับหลักสตูรการเรียนรู� 
โดยมีการแบ�งออกเป�น 7 ฐานการเรียนรู�ดังนี้ 

ฐานที่ 1  การผลิตปุ�ยหมักชีวภาพบูรณาการร�วมกบั สถานพีัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
ฐานที่ 2  การผลิตลองกองคุณภาพ  
ฐานที่ 3  การป�องกันโรงและศัตรูแบบผสมผสาน 
ฐานที่ 4  มาตรฐาน GAP บูรณาการร�วมกบั สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร รือเสาะ  
ฐานที่ 5  เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของสมเด็จพระเจ�าอย�ูหัว 
ฐานที่ 6  การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า บูรณาการร�วมกับ สํานักงานชลประทานจงัหวัดนราธิวาส  

 ฐานที่ 7  การทําบัญชีครัวเรือน บูรณาการร�วมกับ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�จังหวัดนราธิวาส 
   
 วิธีการดําเนินงาน 
 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอศรีสาคร มีการจัดกระบวนการเรียนรู�
ตามหลักสูตรการเรียนรู�และถ�ายทอดความรู�เกษตรกรผู�ที่สนใจเข�าทําการฝ�กอบรม ตามหลักสูตรของศูนย�เรียนรู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร ตามแผนการจัดอบรมที่กล�าวมาข�างต�น จัดงานวันถ�ายทอดความรู� (Field 
day) โดยมีการบูรณาการกับศูนย�บริการต�างๆและหน�วยงานภายนอกและใช�อบรมโครงการต�างๆเช�น จัดอบรม
โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร อบรมการตรวจวิเคราะห�ดิน การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน เป�นต�น 
เพื่อให�เกษตรกรได�มีความร�ูไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค�าเกษตรในชุมชน ลดต�นทุนการผลิต และ เพื่อที่จะจําหน�าย
สินค�าเกษตรในพื้นที่ได�ในราคาที่สูงขึ้น 
 
 2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอศรีสาครมีการถ�ายทอดความรู�และ
เทคโนโลยีในด�านต�างๆทั้งในรูปแบบการฝ�กอบรมและการจัดนิทรรศการ โดยมีการบูรณาการกับหน�วยงานต�างๆ เช�น 
กรมการปกครอง กรมทหารพรานที่49 สํานักงานพัฒนาชุมน สํานักงานพัฒนาที่ดิน สํานักงานประมง ปศุสัตว�  
สาธารณสุข การศึกษานอกโรงเรียน เกษตรและสหกรณ�จังหวัด พาณิชย�จังหวัด กรมวิชาการเกษตร เป�นต�น ให�เข�ามา
มีส�วนร�วมในการถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกร เพื่อให�เกษตรกรได�รับความรู�ในหลายๆด�าน และให�เกษตรได�เข�าถึง
หน�วยงานของภาครัฐได�มากขึ้น 
 
 



3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
  มีการประชุมคณะกรรมการศพก.ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรกึษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนศพก. ซึง่
ดําเนินการไปแล�วจํานวน 2 ครั้ง และได�กําหนดกฎระเบียบข�อบังคับร�วมกันดังนี ้
  -มีการประชุมเครือคณะกรรมการและข�ายทุกๆ 3 เดือนคณะกรรมการต�องเข�าร�วม ทุกครัง้ หรือถ�า
หากมเีหตจุําเป�นก็ต�องแจ�งล�วงหน�าอย�างน�อย 1 วัน 
  -คณะกรรมการและเครอืข�ายต�องประชาสมัพันธ�ข�อมูลข�าวสารของสํานกังานเกษตรและศพก.ให�
เกษตรกรในชุมชนทราบ 
  -เมื่อมีอบรมถ�ายทอดความรู�คณะกรรมการต�องเข�าร�วมทุกครั้งเพื่อทีจ่ะนําความรู�ไปถ�ายทอดแก�
เกษตรกรในหมู�บ�าน 
 
 4. เครือข�ายของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอศรีสาคร 
   

ที่ ชื่อศูนย�เครือข�าย 
ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนย�

เครือข�าย 
หม�ู ตําบล ประธานศนูย� 

1 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนบ�านไอร�แยง2 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 2 ศรีบรรพต นางอุษา แก�วมุสิก 

2 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนบ�านปาหนัน ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 4 ศรีสาคร นายมะยูโซะ ดาโละ 

3 ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชนบ�ารไอร�แยง2 ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชน (ศดปช.) 2 ศรีบรรพต นางอุษา แก�วมุสิก 

4 
ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาคุณภาพทุเรียน
บ�านปาหนัน 

ศูนย�เรียนรู�ด�านไม�ผล 4 ศรีสาคร นายมะยูโซ�ะ ดาโล�ะ 

5 
ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงและ 
เกษตรผสมผสานบ�านไอร�ตืองอ 

ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม�/เกษตรผสมผสาน 

5 ศรีสาคร นางตูแวเยาะ กูจิ 

6 ศูนย�เรียนรู�เกษตรผสมผสานบ�านกาหลง 
ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม�/เกษตรผสมผสาน 

1 กาหลง นายวิโชค คลองนาวี 

7 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาคุณภาพลองกอง ศูนย�เรียนรู�ด�านไม�ผล 1 ศรีบรรพต นายพรเทพ พัสมุนี 

8 ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงเชิงคีรี 
ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม�/เกษตรผสมผสาน 

1 เชิงคีรี นายราซิ เวาะและ 

9 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาคุณภาพลองกอง ศูนย�เรียนรู�ด�านไม�ผล 1 เชิงคีรี นายอับดุลเล�าะ เร�ะ 

10 ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงตะมะยูง 
ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม�/เกษตรผสมผสาน 

3 ตะมะยูง 
นายร�ุงโรจน� เหลืองรุ�ง
ทรัพย� 

11 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาคุณภาพลองกอง ศูนย�เรียนรู�ด�านไม�ผล 1 ตะมะยูง นางสาวเจ�ะพารีด�ะ สุหลง 

12 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาคุณภาพทุเรียน ศูนย�เรียนรู�ด�านไม�ผล 4 กาหลง นายประพันธ� เพ็ชรพวง 

13 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาคุณภาพกาแฟ ศูนย�เรียนรู�ด�านพืชไร� 5 ซากอ นางวันดี ไชยประเสริฐ 

14 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนาเกษตรผสมผสาน 
ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม�/เกษตรผสมผสาน 

2 ซากอ นายซิดดิกีน นิลป�กษา 

15 ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม�/เกษตรผสมผสาน 

4 ตะมะยูง นายฮามะรอยาลี กาเระ 

 
 
 



 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า 
  - ประชาสัมพันธ�โดยใช�อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ� อกม. ประชาสัมพันธ�ในที่ประชุมกํานัน
ผู�ใหญ�บ�าน อําเภอเคลื่อนที่ และป�ายประชาสัมพันธ� 
  - รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจรักการเกษตร 
  - จัดการศึกอบรมตามแผนที่วางไว�ตามหลักสูตรที่ได�วางแผนไว� 
 
 6. คณะกรรมการ ศพก. 

 1.นางอุษา  แก�วมุสิก  เกษตรกรต�นแบบ   ประธาน 
2.นางสรุิยานี  สาและ  เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
3.นายเกษม หวังสาและ  เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
4.น.ส.ฮาดบี�ะ กือจ ิ  เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
5.นายมะดูเลาะ แวมะ  เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
6.นายมาหะมะ มะล ี  เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
7.นายอาแซ สามะ  เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
8.นายนิมะ นิแว   เกษตรกรผู�นํา   กรรมการ 
9.นางยุพิน ศรีช�วย  เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 
10.นางสาวสิริกร ทองรมย� เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 
11.นางตูแวเยาะ กูจ ิ  เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 
12.นายปราโมทย� แขกกาฬ เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 
13.นายมูหมัหมัดมุสตาเก็ม ยามา เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 
14.ร.ต.ท. สุวิทย� ช�วยเทวฤทธิ์ ผู�ทรงคุณวุฒิในชุมชน  กรรมการ 
15.นายหาแซ สาแล�ะ  ผู�ทรงคุณวุฒิในชุมชน  กรรมการ 
16.นางซาลีฮะห� แฉะ  ผู�ทรงคุณวุฒิในชุมชน  กรรมการ 
 

 7. ป�จจัยความสําเร็จ 
  มีความรู�ทักษะและความพร�อมในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�เกษตรกรอื่นๆได� 

นางอุษา แก�วมุสิก มีความเพียรพยายามในการศึกษาความรู�ใหม�ๆจากหน�วยงานต�างๆมาผสมผสานกบัวิถี
ชีวิตในป�จจุบันโดยความรู�ที่ได�จากการฝ�กอบรมมีดังนี ้

- การจัดการสวนกับมาตรฐาน GAP   โดย กรมวิชาการเกษตร 
- การทําปุ�ยหมักชีวภาพ    โดย สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
- การทําบัญชีครัวเรือน    โดยสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ� จ.นราธิวาส 
- การพัฒนาคุณภาพลองกอง   โดยสํานักงานเกษตรอําเภอศรสีาคร 
- การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน   โดย สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสาคร 

 
 
 



 8. รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได�รับ 
  - ใบประกาศการประกวดผลผลิตลองกองอนัดบัที� �  งานของดีเมืองนราปี � � � �  และใบรับรองGAP 

 

 
   
 
 
 
 
 

 
การเป�นวิทยากรถ�ายทอดความรู�ทําให�เกิดการขยายผลในพื้นที่ ทําให�สวนของนายนิมะ นิแว ได�รับ

รางวัลที่1ประเภทสวนดีเด�น และประกวดลองกองได�รางวัลที่ 1 และมีหน�วยงานจากกระทรวงมหาดไทย  
กับบริษัทประชารัฐเข�าร�วมมาถ�ายทสาระคดีลองกองเพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�โดยและ ได�มีโอกาสไปออก
ร�านขายผลผลิตลองกองที่ต�างจังหวัด ซึงได�รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให�ผลผลิต
ลองกองของอําเภอศรีสาครเป�นที่รู�จักอย�างกว�างขวาง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค�ความรู�ในการปรับปรุงคุณภาพลองกอง การทําลองกองต�นเตี้ย 
นางอุษา แก�วมุสิก 

ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติขององค�ความรู� 
 

๑.คัดเลือกต�นลองกองที่เป�นต�นสูง 

 
 
๒.ตัดยอดลองกองลงแต�ทั้งนี้ต�องมีกิ่งรองรับด�านล�าง 2-3 กิ่ง  
 
๓.ตัดแต�งกิ่งที่เป�นกิ่งกระโดงออกให�หมด  

 
 



 
๔.ทําการกําจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนต�น  

  
 

๕.ทําการใส�ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก ป�ุยอินทรีย� เพื่อบํารุงต�น และปรับปรุงดิน อัตรา ๑๕-๒๐ กก./ต�น 
 
๖.ใส�ปุ�ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา ๑-๒ กก./ต�น 

  
 
 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นายเจรญิ  เกิดกณัโณ  ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตร 

ปาล�มน้ํามันเป�นพืชเศรษฐกจิทีส่ําคัญของอําเภอจะแนะอีกอย�างรองจากยางพารา มีพื้นทีป่ลกูปาล�มน้ํามัน
ทั้งหมด 3,104 ไร� เป�นพื้นที่ให�ผลผลิต 1,146 ไร� ทํารายได�ให�แก�เกษตรกรได�เป�นอย�างดี แต�จากการจัดการสวน
ปาล�มน้ํามันของเกษตรกรยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควรและต�นทุนการผลิตยงัค�อนข�างสงู เนื่องจากเกษตรกรยังขาด
ความรู� ความสามารถในการจัดการสวน จึงได�จัดตัง้แปลงเรยีนรู�เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามันขึ้น 
เพื่อทีจ่ะให�พี่น�องเกษตรกรได�มาศึกษาหาความรู�เพิม่เติม และกลบัไปพฒันาสวนปาล�มน้ํามันของตนเองได�อย�างยั่งยืน 
คุณสมบัติทั่วไปของ ศพก. 
ชื่อศูนย�: ศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตตําบลช�างเผอืก อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
สินค�าหลัก: ปาล�มน้ํามัน 
พื้นที่เป�าหมาย : 2,300 ไร� 
เกษตรกรเป�าหมาย: 180 ครัวเรือน 
สถานที่ตั้ง: บ�านไอร�บือแต หมู�ที่ 4 ตําบลช�างเผืออก อําเภอจะแนะ จังหวัดนริวาส 
พิกัด: Latitude 6.055124 Longitude 101.572682 x : 784782.7423 y : 669972.8762  zone 47 
 
ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

ชื่อ นายเจริญ  เกิดกัณโณ เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-9800-00024-26-1 
เกิดวันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 อายุ 53 ป� 
ที่อยู�ป�จจบุัน 156/106 หม�ูที่  4  ตําบลช�างเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส   
การศึกษาสงูสุด ระดบัประถมศึกษาป�ที่ 7 
ศาสนาพุทธ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพเกษตรกร 
เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ  095-6185763 
แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

นายเจรญิ  เกิดกัณโณ ที่อยู�ป�จจุบัน 156/106 หมู�ที่  4  ตําบลช�างเผือก อําเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส  
มีพื้นที่ทําการเกษตรอยู�ที่ ฟาร�มตัวอย�างไอร�บือแต  หมู�ที ่ 4 ตําบลช�างเผือก อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 



ประมาณ 12 ไร� แบ�งเป�นสวนปาล�มน้ํามัน 10 ไร� และแปลงเกษตรผสมผสานอกี 2 ไร� จึงมีความคิดที่จะทําแปลง
เกษตรอย�างยั่งยืน ด�วยทางครอบครัวสนับสนุนและป�จจัยพร�อม จึงศึกษาดูงานในที่ต�างๆทั่วประเทศเพื่อทีจ่ะนําเอา
ความรู�ที่ได�มาต�อยอดสวนปาล�มน้ํามันของตนเองให�มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 ป�จจุบันได�จัดตั้งเป�นศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.)   โดยมีนายเจริญ
เกิดกัณโณ  เป�นเกษตรกรต�นแบบ เจ�าของแปลง เพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต�นทุนการผลิตปาล�ม
น้ํามัน โดยมีแปลงเรียนร�ู หลักสูตรการเรียนรู� และฐานการเรียนรู�ดังนี้ 
 
 1. เกษตรกรต�นแบบ 
  นายเจริญ  เกิดกัณโณ เกษตรกรต�นแบบ (ประธาน ศพก.) 

2. แปลงเรียนร�ู 
  แปลงเรียนรู�ปาล�มน้ํามัน เป�นแปลงเกษตรกรต�นแบบ (นายเจริญ  เกิดกัณโณ) สถานที่มีความ
เหมาะสม มีความพร�อม สามารถใช�เป�นแปลงสาธิตให�กับเกษตรกรที่เข�ามาศึกษาได� โดยเกษตรกรต�นแบบยึดแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการให�ผู�ที่เข�ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน และเป�นสถานที่ในการ
ถ�ายทอดองค�ความรู� ศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรและผ�ูสนใจทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
 3. หลักสูตรการเรียนร�ู 
  หลักสูตรหลัก 
   1. การจัดการสวนปาล�มน้ํามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   2. การลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามัน 
   3. อาชีพเสริมเพิ่มรายได�สําหรับเกษตรกรผ�ูปลูกปาล�มน้ํามัน 
  หลักสูตรภาคบังคับ 
   1. ทฤษฏีใหม� 
   2. เศรษฐกิจพอเพียง 
   3. เกษตรผสมผสาน 
  หลักสูตรเสริม 
   1. บัญชีครัวเรือน 
   2. การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 
   3. การรวมกลุ�มองค�กรเกษตรกร 
 4. ฐานเรียนร�ู 
  ฐานเรียนรู�ที่ 1 : การจัดการพื้นที่ปลูกปาล�มน้ํามัน 
  ฐานเรียนรู�ที่ 2 : การจัดการสวนปาล�มที่ให�ผลผลิต 
  ฐานเรียนรู�ที่ 3 : ศัตรูพืชของปาล�มน้ํามัน 
  ฐานเรียนรู�ที่ 4 : การลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามัน    
  ฐานเรียนรู�ที่ 5 : อาชีพเสริมเพิ่มรายได�สําหรับเกษตรกรผ�ูปลูกปาล�มน้ํามัน 
 
 
 



  วิธีการดําเนินงาน 
 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
  นายเจริญ  เกิดกัณโณ เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
(ศพก.)  มีหน�าที่ในการในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลติและการเก็บเกีย่วการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล�มน้ํามัน 
โดยการใช�สารชีวภัณฑ�ปรับปรุงคุณภาพ/การตัดแต�งทางใบรวมถึงการวิเคราะห�ทางใบเพื่อนําไปเป�นข�อมูลในการใช�ปุ�ย
สั่งตัด/ วิทยาการการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการใช�ปุ�ยหมักชีวภาพเพื่อลดต�นทุนการผลิต ให�แก�เกษตรกรในชุมชนที่เข�า
มาศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาสวนตนเอง  
 
 
 2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรไอร�บือแต  ตําบลช�างเผือก อําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส จะมีคณะกรรมการระดับอําเภอ เกษตรกรผ�ูนํา ศพก.เครือข�ายและอาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน ซึ่งเป�น
ทีมชุดปฏิบัติการให�คําแนะนําแก�เกษตรกรอย�างทั่วถึงในแต�ละพื้นที่  
 3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
  3.1 จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู� ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีป�ญหา
สามารถเรียกประชุมได�ตลอดเวลา 
  3.2 จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 
 4. เครือข�ายของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรตําบลช�างเผือก อําเภอจะแนะ 
   

 



 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า 
  -  การประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 
  -  ใช�วิธีบอกต�อ 
 6. คณะกรรมการ ศพก. 
  คณะกรรมการต�าง ๆ ที่แต�งตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพ     
การผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือและบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุก ๆ หน�วยงานในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ตั้งแต�การวิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการ
ดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให�บริการด�านต�าง ๆ ของ ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงานจะมีการบูรณาการการทํางาน        
ที่แตกต�างกันไปตามแต�ละบทบาทและภารกจิของหน�วยงานนั้น ๆ  ซึ่งนอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล�าวยังมีหน�วยงาน
จากภายนอกที่ไม�ใช�หน�วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�เข�ามาร�วมบูรณาการการทํางานและให�ความรู�
ภายใน ศพก. อีกด�วย เช�น ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งผลสําเร็จจากการ     
บูรณาการการทํางานร�วมกันของคณะกรรมการต�าง ๆ และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องส�งผลให� ศพก. มีการขับเคลื่อน    
การดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง มีความเข�มแข็ง และเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนรู�และให�คําปรึกษา  
แก�เกษตรกรในพื้นที่ได� 
 7. ป�จจัยความสําเร็จ 
  การดําเนินงาน ศพก.อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประสบความสําเร็จได�เพราะเกษตรกรต�นแบบ
ให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียเวลาส�วนตัวในการทํางาน รวมถึงการได�รับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
เป�นอย�างดี นอกจากความสัมพันธ�อันดีระหว�างเจ�าหน�าที่ ผู�นําชุมชน และหน�วยงานในพื้นที่ก็มีส�วนสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน ศพก. อําเภอจะแนะ  มีหน�วยงานที่ เกี่ยวข�องในพื้นที่  ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ�และนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�มาทํางานร�วมกัน ทั้งในการสนับสนุนวิชาการงบประมาณซึ่งทุกหน�วยงานให�ความร�วมมือ
อย�างเต็มใจ ทําให�การดําเนินงานของ ศพก. เป�นไปอย�างราบรื่น และประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบ 
มีความรู� ความสามารถ เป�นผู�เสียสละ ทั้งกําลังใจและกําลังกาย มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร 
 8. รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได�รับ 
  -  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค�ความรู�ในการปรับปรุงคุณภาพปาล�มนํ้ามัน 
ของนายเจริญ  เกิดกัณโณ  

ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติขององค�ความรู� 
 

- ระยะเตรียมดินก�อนปลูก 
1. ถางหญ�าให�เตียน 
2. ขุดหลุม  รองก�นหลุมด�วยปุ�ยหมกัจากพืชและปุ�ยคอก 

- ระยะเริ่มปลกูถึงระยะเก็บเกี่ยว  ( เริ่มปลูก – 3  ป�) 
1. ตัดหญ�าให�เตียน 
2. ฉีดพ�นน้ําหมักชีวภาพจากมลูขี้ไก�ทางใบทุกๆ  15  วัน  อัตราส�วน  น้ําหมัก  1  ลิตร  ต�อน้ํา  20  ลิตร  

พื้นที่  0.5  ไร�  หรือฉีดพ�นจํานวน  10  ต�น 
3. ตรวจวิเคราะห�ดินและใบทุกๆ  6  เดือน  เพื่อหาความต�องการธาตุอาหารในดินและในต�นปาล�มแต�ละ

อายุ  เน�นการใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินและใช�ปุ�ยอินทรีย�เสริม 
4. มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  เน�นการใช�สารชีวภัณฑ�แทนสารเคม ี

- ระยะเก็บเกี่ยว (ตั้งแต� อายุปาล�มตั้งแต�  3  ป�ขึ้นไป 

1. เก็บเกี่ยวปาล�มสุก 

- ระยะหลังเกบ็เกี่ยว  
1. ตัดแต�งทางใบ 

2. ใส�ปุ�ยตามค�าวิเคราะดินและฉีดพ�นน้ําหมักชีวภาพ 

ประโยชน�ของการปรับปรุงคุณภาพปาล�มนํ้ามัน 
 -  ผลผลิตมีคุณภาพเป�นที่ต�องการของตลาด ราคาดี เกษตรกรมรีายได�ที่ดีขึ้น 
 -  สามารถลดต�นทุนการผลิตได�โดยการใช�ปุ�ยคอก ป�ุยชีวภาพและปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดินเสริมในสวนปาล�ม
น้ํามัน 

 
 

 
   
 
 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นายสิทธิ์  อนิทภาพ  ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตร 
 อําเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทําการเกษตร ๘5,772.25 ไร� เป�นพื้นที่เพื่อการทํานามากที่สุด  
คือ  ๔2,352 ไร� ตําบลทีม่ีการทํานามากทีสุ่ดคือตําบลเกาะสะท�อน ตําบลโฆษิต และตําบลพร�อน พื้นที่เพาะปลกูข�าว
ส�วนใหญ�อย�ูในโซนนิ่งที่เหมาะสมแก�การทํานา S๑ และ S๒ จํานวน ๓๓,๖๗๗ ไร� ข�าวพันธ�ุหอมกระดงังา 
เป�นข�าวพื้นเมอืงดั้งเดิมของชาวตากใบ มลีักษณะพเิศษคือมีสีแดง น�ุม และมกีลิ่นหอมคล�ายดอกกระดังงา ซึ่งเป�น
เอกลักษณ�เฉพาะตัวของข�าวชนิดนี้ เหมาะแก�การแปรรูปเป�นข�าวกล�อง และซ�อมมือ เนื่องจากข�าวหอมกระดงังา 
มีคุณค�าทางโภชนาการทีสู่ง โดยเฉพาะวิตามินอี, บี 1 และสารกาบา (GABA) แต�เนื่องจากผลผลิตที่ข�าวหอมกระดังงา
ไม�เพียงพอต�อความต�องการของผู�บริโภค ประกอบกบัต�นทุนการผลิตข�าวทีสู่ง (๔,๒๗๕ บาท/ไร�) และผลผลิต 
ข�าวหอมกระดังงาค�อนข�างต่ํา (๔๐๐ กิโลกรมั/ไร�) เมือ่คิดถึงต�นทุนการผลิตแล�วอย�ูที่ ๑๐.๖๙ บาท/กิโลกรัม          
ซึ่งถือได�ว�าเป�นต�นทุนที่ยังสูงอย�ูจังหวัดนราธิวาสจงึได�กําหนดแนวทางในการลดต�นทุนการผลิตข�าวหอมกระดังงาลง         
เพิ่มผลผลิตข�าวต�อไร�ให�มากขึ้น โดยผ�านกระบวนการเรียนรู�ในศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
ข�าวหอมกระดังงา  
ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

นายสิทธิ์  อินทภาพ 
บ�านเลขที่  92  หมู�ที่ 2  ตําบลพร�อน  อําเภอตากใบ  จงัหวัดนราธิวาส 
ศาสนาพุทธ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพเกษตรกร 
เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ  080 136 4574 
แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

นายสิทธิ์  อินทภาพ  มีพื้นที่ทําการเกษตรอยู�ในพื้นที่บ�านโคกไผ� (โคกอิฐ-โคกใน)  หมู�ที่ 2 ตําบลพร�อน 
อําเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส  มีการปลูกข�าวหอมกระดังและสวนผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งปลกู
พืชและเลี้ยงสัตว� มีการทําปุ�ยหมักและป�ุยน้ําหมักชีวภาพ  มีป�จจัยทีเ่อื้ออํานวยในการทํานาข�าวและระบบชลประทาน
ในการส�งน้ํา ทีส่ามารถส�งน้ําให�ทํานาได�ตลอดทัง้ป�  จึงมีเกษตรกรจากบรเิวณข�างเคียงและต�างอําเภอเข�ามาศึกษาดู
งานในที่เพื่อที่จะนําเอาความร�ูที่ได�มาต�อยอดการทํานาให�มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



ป�จจุบันได�จัดตัง้เป�นศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสินค�าเกษตร(ศพก.) โดยมีนายสทิธิ์  อินทภาพ  
เป�นเกษตรกรต�นแบบ เจ�าของแปลง เพือ่ปรับปรงุ พัฒนา เพิ่มประสทิธิภาพ และลดต�นทุนการผลิตข�าวหอมกระดังงา 
โดยมีแปลงเรียนร�ู หลักสูตรการเรียนรู� และฐานการเรียนรู�ดงันี้ 
1. เกษตรกรต�นแบบ 
  นายสิทธิ์  อินทภาพ เกษตรกรต�นแบบ (ประธาน ศพก.) 
2. แปลงเรียนร�ู 
  แปลงเรียนรู� เป�นแปลงเกษตรกรต�นแบบ ที่เกษตรกรที่สนใจสามารถเข�ามาศึกษษดูงานได�ตลอดเวลา
ทั้งในช�วงที่ปลูกข�าวและหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากในแปลงได�มีการจัดทําฐานเรียนรู�ที่สามารถให�ความรู�แก�ผู�สนใจได�
อย�างครบถ�วน 
 3. หลักสูตรการเรียนร�ู 
เทคโนโลยีเด�นของศูนย�เรียนร�ู :การผลิตข�าวหอมกระดังงาคุณภาพ การแปรรูปข�าวซ�อมมือ และมีกิจกรรม
หลากหลาย เช�น ด�านปศุสัตว� ด�านประมง ด�านพัฒนาที่ดิน กลุ�มเกษตรกร และกล�ุมวิสาหกิจชุมชน เป�นต�น 
การนําไปใช�ประโยชน� : ลดต�นทุนการผลิตข�าวหอมกระดงังา จาก ๑๐.๖๙ บาท/กิโลกรัม เป�น 7.86 บาท/กิโลกรัม 
เพิ่มปริมาณผลผลิตต�อไร� จากเดิม 400 กิโลกรมั/ไร� เป�น 480 กิโลกรัม/ไร� เพิ่มมลูค�าโดยการแปรรูป 30 บาท/
กิโลกรัม  
 -  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข�าวหอมกระดังงาคุณภาพ 
 - การลดต�นทุนการผลิตข�าวหอมกระดังงา 
 - การแปรรูปผลผลิตข�าวหอมกระดังงา 
ฐานการเรียนร�ู :  

ฐานการเรียนร�ูที่ 1 การผลิตข�าวหอมกระดังงา 
กระบวนการผลิตข�าวหอมกระดงังาให�ได�คุณภาพ ต้ังแต�กระบวนการเตรียมดิน ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวตาม
มาตรฐานการผลิตสินค�าคุณภาพ 

ฐานการเรียนร�ูที่ 2 การลดต�นทุนการผลิตข�าว เป�นการเรียนรู�กระบวนการต�าง ๆ ในการลดต�นทุนการผลิต ทั้ง
ในส�วนของการใช�เมล็ดพันธ�ุที่ดี การใช�พืชปุ�ยสด ปุ�ยอินทรีย� และเครื่องจักรกล แทนการใช�แรงงานคน ในการผลิตข�าว
หอมกระดังงาเพื่อลดต�นทุนการผลิต  

ฐานการเรียนร�ูที่ 3 การจัดการโรค และแมลงศัตรูข�าว การจัดการเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข�าว โดย
ให�เกษตรกรได�เรียนรู�เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาในแปลงนาข�าว ได�รู�จักกับแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ 
สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได�อย�างถูกต�องและถูกวิธี 

ฐานการเรียนร�ูที่ 4 การแปรรูปผลผลิตข�าว เป�นการเรียนรู�กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ�ข�าว เป�นข�าวกล�องและ
ข�าวซ�อมมือเพื่อเพิ่มมูลค�า 
 ฐานการเรียนร�ูที่ 5 การทําปุ�ยชีวภาพ การทําปุ�ยหมกัน้ําชีวภาพ 
ฐานการเรียนร�ูที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง ด�านปศุสัตว� และด�านประมง 
( พืช, สัตว�, ประมง ) 
 
 
 
 
 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ  ประธานศนูย�เรียนรู�การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตร 

ลองกองเป�นไม�ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอรือเสาะ ทํารายได�ให�แก�เกษตรกรได�เป�นอย�างดี แต�จากการ
สํารวจในพื้นที่การจัดการสวนลองกองของเกษตรกรยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควรและต�นทุนการผลิตยังค�อนข�างสูง 
ขาดการดูแลรักษา ทําให�ผลผลิตลองกองที่ได�ไม�มีคุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู� ความสามารถในการ
จัดการสวน จึงได�จัดตั้งแปลงเรียนรู�ในการเพิ่มผลผลิตคุณภาพลองกองขึ้น เพื่อที่จะให�เกษตรกรได�มาศึกษาหาความรู�
เพิ่มเติม และกลับไปพัฒนาสวนลองกองของตนเองได�อย�างยั่งยืน 
 
ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

ชื่อ นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 9606 00124 75 1 
เกิดวันที่  12 เมษายน พ.ศ. 2511 อายุ 51 ป� 
ที่อยู�ป�จจบุัน บ�านเลขที่ 38 หมู�ที่ 1 บ�านตายา ตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
การศึกษาสงูสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ศาสนาอิสลาม สญัชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพเกษตรกร 
เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ  086-2899673 
 
แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

นายอับดุลฮาเลม็  นิยะ เป�นเกษตรกรต�นแบบในพื้นที่ ด�วยลักษณะของการเป�นผู�นําทางด�านสังคม ทําให�มี
ความสนใจเรียนรู�ทางด�านอาชีพหลักของตนเอง สามารถบรหิารจัดการแปลงลองกองเป�นตัวอย�างให�กบัเกษตรกรใน
พื้นที่ ได�มีการศึกษาหาความรู� ปรบัใช�เทคโนโลยีต�าง ๆ มาพัฒนาการผลิต และมีความสามารถในการถ�ายทอดความรู�
เป�นวิทยากรให�แก�เกษตรกรทีส่นใจในพื้นที่ได� และเป�นแบบอย�างให�แก�เกษตรกรในพื้นที ่
  
 1. เกษตรกรต�นแบบ 
  นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ เกษตรกรต�นแบบ (ประธาน ศพก.) 
 



 
2. แปลงเรียนร�ู 

  แปลงเรียนรู�ลองกอง เป�นแปลงเกษตรกรต�นแบบ ของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค�าเกษตรอําเภอรือเสาะ มีพื้นที่ปลูกลองกอง จํานวน 3 ไร� สถานที่มีความเหมาะสม มีความพร�อม สามารถใช�เป�น
แปลงสาธิตให�กับเกษตรกรที่เข�ามาศึกษาได� โดยเกษตรกรต�นแบบยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการให�ผู�ที่
เข�ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน และเป�นสถานที่ในการถ�ายทอดองค�ความรู� ศึกษาดูงานให�แก�
เกษตรกรและผ�ูสนใจทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
 3. หลักสูตรการเรียนร�ู 
      หลักสูตรหลัก 

     1. การดูแลรักษาสวน เพื่อลดต�นทุนและเพิ่มผลผลิตคุณภาพ 
     2. การลดต�นทุนการผลิตลองกองคุณภาพ 

                 3. การปลูกพืชเสริมเพิ่มรายได� 
     หลักสูตรภาคบังคับ 
     1. เกษตรทฤษฎีใหม� 
     หลักสูตรเสริม 
    1. บัญชีครัวเรือน 

                2. การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 
4. ฐานเรียนร�ู 
   จัดทําฐานการเรียนร�ูเพื่อเป�นจุดสาธิตและถ�ายทอดความรู� ที่มีความสอดคล�องกับหลักสูตรการเรียนรู� โดย

มีการแบ�งออกเป�น 7 ฐานการเรียนรู�ดังนี้ 
1) การจัดการดินให�เหมาะสมกับการปลกูพืช   

2) การจัดการสวนลองกองในภาคใต�ตอนล�าง 

3) การออกดอกของลองกองและการป�องกันกําจัดศัตรลูองกอง  

4) การทําบญัชีครัวเรือน 

5) การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 

6) การเลี้ยงไก�เพิ่มรายได� 

7) การเลี้ยงปลาเพิ่มรายได� 

  วิธีการดําเนินงาน 
 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
  นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ  เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร
อําเภอรือเสาะ (ศพก.)  มีหน�าที่ในการในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลองกอง โดยการใช�ปรับปรุงคุณภาพ/การตัดแต�งกิ่ง/ตัดแต�งช�อดอก ช�อผล และการใช�ปุ�ยหมักชีวภาพเพื่อลดต�นทุน
การผลิต มีการจัดกระบวนการเรียนรู�ตามหลักสูตรการเรียนรู�และถ�ายทอดความรู�เกษตรกรผู�ที่สนใจเข�าทําการ
ฝ�กอบรม ตามหลักสูตรของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร ตามแผนการจัดอบรมที่กล�าวมา
ข�างต�น จัดงานวันถ�ายทอดความรู� (Field day) โดยมีการบูรณาการกับศูนย�บริการต�างๆและหน�วยงานภายนอกและ
ใช�อบรมโครงการต�างๆเช�น จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร อบรมการตรวจวิเคราะห�ดิน 



การใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน เป�นต�น เพื่อให�เกษตรกรได�มีความร�ูไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค�าเกษตรในชุมชน ลด
ต�นทุนการผลิต และ เพื่อที่จะจําหน�ายสินค�าเกษตรในพื้นที่ได�ในราคาที่สูงขึ้น 
 2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จะมี
คณะกรรมการระดับอําเภอ เกษตรกรผู�นํา ศพก.เครือข�ายและอาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน ซึ่งเป�นทีมชุดปฏิบัติการให�
คําแนะนําแก�เกษตรกรอย�างทั่วถึงในแต�ละพื้นที่ และมีการถ�ายทอดความรู�ในรูปแบบการฝ�กอบรมและการจัด
นิทรรศการ เพื่อให�เกษตรกรได�เข�าถึงหลักวิชาการในหลาย ๆ ด�าน 
 
 3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
  3.1 จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู� ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีป�ญหา
สามารถเรียกประชุมได�ตลอดเวลา 
  3.2 จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 
  3.3 คณะกรรมการและเครือข�ายต�องประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารของศูนย�เรียนรู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรทราบ 
  3.4 มีการอบรมถ�ายทอดความรู� คณะกรรมการต�องเข�าร�วมทุกครั้ง เน�นนําความรู�ไปถ�ายทอดให�แก�
เกษตรกรต�อไป 
 
 4. เครือข�ายของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรือเสาะ 
  - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข�าย 
  - กลุ�มปรับปรุงคุณภาพผลผลิตบ�านไอร�จาดา 

- ศูนย�คัดแยกผลไม�ชุมชน 
- กล�ุมปลูกพืชไร�บ�านตาเปาะ 
- กลุ�มเลี้ยงแพะบ�านนาดา 
- ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชนหลัก 
- ศูนย�แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- ศูนย�เรียนรู�ด�านบัญช ี
- ศูนย�การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�าบ�านตาเปาะ 
- ศูนย�เศรษฐกิจพอเพียงบ�านอีนอ 
- ศูนย�เรียนรู�เกษตรผสมผสานบ�านซือเลาะ 
- วิสาหกิจชุมชนผลิตไอซ�โรตีบ�านปูโป�ะ 
 

 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า 
  -  การประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ� อกม. และกิจกรรมต�าง ๆ 
ของอําเภอและชุมชน 
  -  ใช�วิธีรับสมัครเกษตรกรที่สนใจทําการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตร 
 



 6. คณะกรรมกาศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสนิค�าเกษตรอําเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล องค�ประกอบ ตําแหน�ง 
1 นายอับดุลฮาเลม็  นิยะ เกษตรกรต�นแบบ ประธาน 

2 นายนูรูดิง  มะแซ เกษตรกรผู�นําตําบลเรียง กรรมการ 

3 นายอับดุลเลาะ  แยอาล ี เกษตรกรผู�นําตําบลบาตง กรรมการ 

4 นายอิสมาแอ  ดูส ุ เกษตรกรผู�นําตําบลสามัคค ี กรรมการ 

5 นายแวอารง  สาและ เกษตรกรผู�นําตําบลรือเสาะ กรรมการ 

6 นายเด�ะแว  นะอิง เกษตรกรผ�ูนําตําบลรือเสาะออก กรรมการ 

7 นายรอมือลี  แวเดร� เกษตรกรผู�นําตําบลสุวาร ี กรรมการ 

8 นายคอซือมิง  แตบาตู เกษตรกรผู�นําตําบลโคกสะตอ กรรมการ 

9 นายหะรงค�  ดอสะ เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก กรรมการ 

10 นายคําราม  มะสะ เกษตรกรผู�นําตําบลลาโละ กรรมการ 

11 นายอับดุลเล�าะ  หะยมีะซะ เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 

12 นายอาบู  บากา เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 

13 นายมะยโูซ�ะ  มะเกะ เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 

14 นายสือแม  มะสาพา เกษตรกรเครือข�ายของ ศพก. กรรมการ 

15 นายเปาซี  มะมงิ ผู�ทรงคุณวุฒิในชุมชน กรรมการ 

16 นายอับดุลเลาะห�  นิยะ ผู�ทรงคุณวุฒิในชุมชน กรรมการ 

17 นางโรซานา  สือน ิ เจ�าหน�าที่ส�งเสรมิการเกษตร ผู�ประสานงาน 
 
 7. ป�จจัยความสําเร็จ 
  การดําเนินงาน ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรือเสาะ ประสบ
ความสําเร็จได�เพราะเจ�าหน�าที่ส�งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลา
ส�วนตัวในการทํางาน รวมถึงได�รับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเป�นอย�างดี นอกจากนี้ความสัมพันธ�อันดี
ระหว�างเจ�าหน�าที่  ผู�นําชุมชุมชนและหน�วยงานในพื้นที่ก็มีส�วนสําคัญ โดยการดําเนินงาน ศูนย�เรียนรู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรือเสาะ มีหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� (กรมพัฒนาที่ดอน กรมการข�าว กรมปศุสัตว� กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ) และนอกสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� (องค�การบริหารส�วนตําบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ� ฯลฯ) มาทํางานร�วมกัน ทั้งในด�าน
การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกหน�วยงานให�ความร�วมมืออย�างเต็มใจ ทําให�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอรือเสาะเป�นไปอย�างราบรื่นและประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกร
ต�นแบบมีความรู� ความสามารถ เป�นผู�ทีเสียสละทั้งกําลังใจ กําลังกายและกําลังทรัพย� มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร 
และดําเนินงานให�ชุมชนมีแหล�งความรู� และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกัน 
   
 
   
 



องค�ความรู�ในการปรับปรุงคุณภาพลองกอง 
ของนายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติขององค�ความรู� 
 

- ระยะก�อนออกดอก เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ� 
1. ใส�ปุ�ยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ต�น เพื่อเร�งการออกดอก 
2. ตัดแต�งกิ่งแขนง 

- ให�น้ํา ระยะแทงช�อดอก เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
1. กําจัดวัชพืช  
2. เมื่อเห็นตาดอกเริม่ให�น้ําสม่ําเสมอ 
3. ตัดแต�งช�อดอกเหลือ 1 – 2 ช�อดอกต�อจุด ระยะห�าง 20-30 เซนติเมตร 

- ระยะพฒันาผล เดือนมิถุนายน – เดือนสงิหาคม 

1. ตัดแต�งช�อผล 2 – 3 สัปดาห� และ 7 – 8 สัปดาห�หลังดอกบาน 

2. เลือกช�อผลทีส่มบรูณ�ทีสุ่ด 

3. เด็ดผลที่โคนช�อไม�ให�เบียดกิง่และแต�งผลในช�อไม�ให�แน�นเกินไป 

4. ใส�ปุ�ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 – 2 กก./ต�น เพื่อบํารงุผลและให�รสชาติดีข้ึน 

5. ให�น้ําสม่ําเสมอ 

- ระยะเก็บเกี่ยว เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 

1. เก็บเกี่ยวช�อผลเมื่ออายุ 13 – 15 สัปดาห� 
2. ก�อนเกบ็เกี่ยวควรชิมผลที่ปลายช�อ 

3. บีบผลปลายช�อรู�สึกนิม่ 

- ระยะหลังเกบ็เกี่ยว เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 

1. ตัดแต�งกิ่งและขั้วช�อดอก 

2. ใส�ปุ�ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต�น ปุ�ยอินทรีย� (ปุ�ยคอก ป�ุมหมัก น้ําหมกัชีวภาพ) อัตรา 20 – 30 
กก./ต�น 

3. ป�องกันกําจัดโรคแมลง 

4. ให�น้ําสม่ําเสมอ 

 
การนําองค�ความรู�ไปใช�ประโยชน� 
 เมื่อเกษตรกรมาเรียนรู�เกี่ยวกบัการลดต�นทุนการผลิตลองกองแล�ว มีเกษตรกรประมาณ 1 ใน 3 ที่นําองค�
ความรู�ไปใช� โดยการดูแลรกัษาสวนลองกอง การชักนําการออกดอก การตัดแต�งกิ่ง ตัดแต�งดอก ผล และมีกิจกรรมป�ุย
หมักให�เองภายในกลุ�ม 

 
 

 



   
 
 



รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 
นายป�ญญา เรืองกาญจน�  ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธภิาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณ�ด�านการเกษตร 

ลองกองเป�นไม�ผลเศรษฐกจิทีส่ําคัญของอําเภอสุไหงปาดี มพีื้นที่ปลูกลองกองทัง้หมด 6,103 ไร� เป�นพื้นที่ให�
ผลผลิต 5,992 ไร� ทํารายได�ให�แก�เกษตรกรได�เป�นอย�างดี แต�จากการสํารวจในพื้นทีก่ารจัดการสวนลองกองของ
เกษตรกรยังไม�มีประสทิธิภาพเท�าที่ควรและต�นทุนการผลิตยังค�อนข�างสงู เนื่องจากเกษตรกรยงัขาดความร�ู 
ความสามารถในการจัดการสวน จึงได�จัดตั้งแปลงเรียนร�ูในการเพิม่ผลผลิตคุณภาพลองกองข้ึน เพื่อที่จะให�พี่น�อง
เกษตรกรได�มาศึกษาหาความรู�เพิ่มเติม และกลบัไปพฒันาสวนลองกองของตนเองได�อย�างยัง่ยืน 
ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

ชื่อ นายป�ญญา เรืองกาญจน� เลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-9698-00156-35-2 
เกิดวันที่  4 มีนาคม พ.ศ. 2494 อายุ 67 ป� 
ที่อยู�ป�จจบุัน 203 ซ. 1 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
การศึกษาสงูสุด ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด�านช�างไฟฟ�า 
ศาสนาพุทธ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพเกษตรกร 
เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ  080-5467747 
แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

นายป�ญญา เรืองกาญจน� ที่อยู�ป�จจุบัน 203 ซ. 1 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส  แต�มีพื้นที่
ทําการเกษตรอยู�ที่ บ�านจอืแร หมู�ที่ 1 ตําบลริโก� อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 46 ไร� แบ�งเป�นสวน
ปาล�มน้ํามัน 20 ไร� สวนยางพารา 16 ไร� สวนผลไม� 4 ไร� และสวนผสมผสานอกี 6 ไร� จึงมีความคิดที่จะทําสวน
เกษตรอย�างยั่งยืน ด�วยทางครอบครัวสนับสนุนและป�จจัยพร�อม จึงศึกษาดูงานในที่ต�างๆทั่วประเทศเพื่อทีจ่ะนําเอา
ความรู�ที่ได�มาต�อยอดสวนลองกองของตนเองให�มปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 ป�จจุบันได�จัดตัง้เป�นศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.)  โดยมีนายป�ญญา เรือง
กาญจน�  เป�นเกษตรกรต�นแบบ เจ�าของแปลง เพื่อปรบัปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต�นทุนการผลิตลองกอง 
โดยมีแปลงเรียนร�ู หลักสูตรการเรียนรู� และฐานการเรียนรู�ดงันี้ 
 



 1. เกษตรกรต�นแบบ 
  นายป�ญญา เรืองกาญจน� เกษตรกรต�นแบบ (ประธาน ศพก.) 

2. แปลงเรียนร�ู 
  แปลงเรียนรู�ลองกอง เป�นแปลงเกษตรกรต�นแบบ (นายป�ญญา เรืองกาญจน�) สถานที่มีความ
เหมาะสม มีความพร�อม สามารถใช�เป�นแปลงสาธิตให�กับเกษตรกรที่เข�ามาศึกษาได� โดยเกษตรกรต�นแบบยึดแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการให�ผู�ที่เข�ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน และเป�นสถานที่ในการ
ถ�ายทอดองค�ความรู� ศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรและผ�ูสนใจทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
 3. หลักสูตรการเรียนร�ู 
  หลักสูตรหลัก 
   1. การปรับปรุงคุณภาพลองกอง 
   2. การลดต�นทุนการผลิต 
   3. ด�านการตลาดสินค�า 
  หลักสูตรภาคบังคับ 
   1. การทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. การทําเกษตรทฤษฎีใหม� 
   3. การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า 
  หลักสูตรเสริม 
   1. การทําบัญชีครัวเรือน 
   2. การรวมกลุ�มเกษตรกร 
   3. การใช�โซเซี่ยลมีเดีย 
 4. ฐานเรียนร�ู 
  ฐานเรียนรู�ที่ 1 : การลดต�นทุนการผลิต  
  ฐานเรียนรู�ที่ 2 : การทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ฐานเรียนรู�ที่ 3 : การปรับปรุงคุณภาพ/การตัดแต�งกิ่ง/ตัดแต�งช�อดอก ช�อผล 
  ฐานเรียนรู�ที่ 4 : การตลาดสินค�า    
  ฐานเรียนรู�ที่ 5 : การแปรรูปผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร 
 
  วิธีการดําเนินงาน 
 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
  นายป�ญญา เรืองกาญจน� เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
(ศพก.)  มีหน�าที่ในการในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง โดยการ
ใช�ปรับปรุงคุณภาพ/การตัดแต�งกิ่ง/ตัดแต�งช�อดอก ช�อผล และการใช�ปุ�ยหมักชีวภาพเพื่อลดต�นทุนการผลิต ให�แก�
เกษตรกรในชุมชนที่เข�ามาศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาสวนตนเอง  
 
 
 



 2. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรตําบลริโก� อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
จะมีคณะกรรมการระดับอําเภอ เกษตรกรผ�ูนํา ศพก.เครือข�ายและอาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน ซึ่งเป�นทีมชุดปฏิบัติการ
ให�คําแนะนําแก�เกษตรกรอย�างทั่วถึงในแต�ละพื้นที่  
 3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 
  3.1 จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู� ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีป�ญหา
สามารถเรียกประชุมได�ตลอดเวลา 
  3.2 จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 
 4. เครือข�ายของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรตําบลริโก� อําเภอสุไหงปาดี 
  -  ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน 
  -  ศูนย�เรียนร�ูเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ศูนย�ดินปุ�ยชุมชนบ�านแซะ 
  -  ศูนย�เรียนรู�ลองกองคุณภาพ (แปลงใหญ�ลองกอง) 
  -  ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ศูนย�เรียนรู�ทํานาบ�านกูวา 
  -  ศูนย�เรียนร�ูเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ศูนย�เรียนรู�ทํานาบ�านยะลูตง 
  -  ศูนย�เรียนรู�ทํานาบ�านสือแด 
  -  ศูนย�เรียนรู�เกษตรผสมผสาน 
 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�า 
  -  การประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 
  -  ใช�วิธีบอกต�อ 
 6. คณะกรรมการ ศพก. 
  คณะกรรมการต�าง ๆ ที่แต�งตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพ     
การผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือและบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุก ๆ หน�วยงานในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน ศพก. ตั้งแต�การวิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการ
ดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให�บริการด�านต�าง ๆ ของ ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงานจะมีการบูรณาการการทํางาน        
ที่แตกต�างกันไปตามแต�ละบทบาทและภารกจิของหน�วยงานนั้น ๆ  ซึ่งนอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล�าวยังมีหน�วยงาน
จากภายนอกที่ไม�ใช�หน�วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�เข�ามาร�วมบูรณาการการทํางานและให�ความรู�
ภายใน ศพก. อีกด�วย เช�น ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งผลสําเร็จจากการ     
บูรณาการการทํางานร�วมกันของคณะกรรมการต�าง ๆ และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องส�งผลให� ศพก. มีการขับเคลื่อน    
การดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง มีความเข�มแข็ง และเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนรู�และให�คําปรึกษา  
แก�เกษตรกรในพื้นที่ได� 
 7. ป�จจัยความสําเร็จ 
  การดําเนินงาน ศพก.อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประสบความสําเร็จได�เพราะเกษตรกร
ต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียเวลาส�วนตัวในการทํางาน ร�วมถึงการได�รับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตร



อําเภอเป�นอย�างดี นอกจากความสัมพันธ�อันดีระหว�างเจ�าหน�าที่ ผู�นําชุมชน และหน�วยงานในพื้นที่ก็มีส�วนสําคัญ โดย
การดําเนินงาน ศพก. อําเภอสุไหงปาดี มีหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ�และนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�มาทํางานร�วมกัน ทั้งในการสนับสนุนวิชาการงบประมาณซึ่งทุกหน�วยงานให�ความร�วมมือ
อย�างเต็มใจ ทําให�การดําเนินงานของ ศพก. เป�นไปอย�างราบรื่น และประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบ 
มีความรู� ความสามารถ เป�นผู�เสียสละ ทั้งกําลังใจและกําลังกาย มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร 
 8. รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได�รับ 
  - ได�รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดลองกองคุณภาพระดับจังหวัด ป� 2553 และ ป� 2554 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค�ความรู�ในการปรับปรุงคุณภาพลองกอง 

ของนายป�ญญา เรืองกาญจน� ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติขององค�ความรู� 
 
- ระยะก�อนออกดอก เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ� 
1. ใส�ปุ�ยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ต�น เพื่อเร�งการออกดอก 
2. ตัดแต�งกิ่งแขนง 
3. ให�น้ําสม่ําเสมอ 

- ระยะแทงช�อดอก เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
1. กําจัดวัชพืช กวาดรอบโคนให�สะอาด 
2. งดน้ําอย�างน�อย 30 – 45 วัน เพื่อกระต�ุนการออกดอก 
3. เมื่อเห็นตาดอกเริม่ให�น้ําสม่ําเสมอ 
4. พ�นสารจิบเบอรินลิน (GA) อัตรา 100 มิลลิกรัม + นํ้า 1 ลติร เพื่อยืดช�อดอก 
5. ตัดแต�งช�อดอกเหลือ 1 – 2 ช�อดอกต�อจุด ระยะห�าง 20 – 30 เซนติเมตร 

- ระยะพฒันาผล เดือนมิถุนายน – เดือนสงิหาคม 

1. ตัดแต�งช�อผล 2 – 3 สัปดาห� และ 7 – 8 สัปดาห�หลังดอกบาน 

2. เลือกช�อผลทีส่มบรูณ�ทีสุ่ด 

3. เด็ดผลที่โคนช�อไม�ให�เบียดกิง่และแต�งผลในช�อไม�ให�แน�นเกินไป 

4. ใส�ปุ�ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 – 2 กก./ต�น เพื่อบํารงุผลและให�รสชาติดีข้ึน 

5. ให�น้ําสม่ําเสมอ 

- ระยะเก็บเกี่ยว เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 

1. เก็บเกี่ยวช�อผลเมื่ออายุ 13 – 15 สัปดาห� 
2. ก�อนเกบ็เกี่ยวควรชิมผลที่ปลายช�อ 

3. บีบผลปลายช�อรู�สึกนิม่ 

4. ควรเก็บในช�วงอุณหภูมิต่ําเช�าหรอืเย็น 

- ระยะหลังเกบ็เกี่ยว เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 

1. ตัดแต�งกิ่งและขั้วช�อดอก 

2. ใส�ปุ�ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต�น ปุ�ยคอก อัตรา 20 – 30 กก./ต�น 

3. ป�องกันกําจัดโรคแมลง 

4. ให�น้ําสม่ําเสมอ 
ประโยชน�ของการปรับปรุงคุณภาพลองกอง 
 -ผลผลิตมีคุณภาพเป�นที่ต�องการของตลาด ราคาดี เกษตรกรมีรายได�ที่ดีขึ้น 
 -สามารถลดต�นทุนการผลิตได�โดยการใช�ปุ�ยคอก ปุ�ยชีวภาพเสริมในสวนลองกอง 

 



 
 
   
 
 



ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ปาล�มน้ํามัน) (ศพก.) 

หมู� 4 บ.ฮูแตทูวอ  ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานการณ�ของพื้นที่ :     

 เกษตรกรใน อ.เมืองนราธิวาส ส�วนมากทําอาชีพทําสวนสวนยางพาราและสวนปาล�มน้ํามัน เป�นหลกั 

แต�ต�องประสบป�ญหาราคาผลผลิตปาล�มน้ํามันตกต่ํา ซึง่ราคาปาล�มน้ํามันจะมีความผันผวนอย�ูตลอดเวลา 

เกษตรกรไม�สามารถกําหนดราคาได� ทางสํานักงานเกษตรอาํเภอเมืองนราธิวาสได�เห็นป�ญหาทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่ 

ซึ่งเป�นความเดือนร�อนของเกษตรกร จงึเลือกพื้นที่หม�ูที่ 4  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ซึง่

อย�ูในนิคมสหกรณ�บาเจาะ ในการตั้งศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร เพื่อเป�นแหล�ง

ถ�ายทอดความรู�ทางด�านการผลิตปาล�มน้ํามัน    

 

ประวัติเกษตรกรต�นแบบ  

ชื่อ นายสมาน  ผ�านพรม เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-3303-00684-15-2 

เกิดวันที่ 21 มี.ค. 2506  อายุ 56 ป� 

ที่อยู�ป�จจุบัน บ�านเลขที่ 127/3   หมู�ที่ 4  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

การศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษาป�ที่ 6 

ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย อาชีพเกษตรกร 

เบอร�โทรศัพท�:  087-2856593 
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แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก) 

นางนายสมาน ผ�านพรม เป�นเกษตรกรในพื้นที่บ�านฮูแตทูวอ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส ป�จจุบัน นายสมาน ผ�านพรม ได�สมรสกับ นางยุพิน ผ�านพรม อายุ 53 มีบุตรชาย 1 คน ซึ่ง

ครอบครัวของนายสมาน ผ�านพรม ประกอบอาชีพหลักคือการทําสวนปาล�มน้ํามันและปลูกพืชผัก พื้นที่รวม 

23 ไร� โดยแบ�งเป�นปลูกปาล�มน้ํามัน 20 ไร� พืชผัก 1 ไร�  นายสมาน ได�เห็นถึงป�ญหาราคาสินค�าเกษตรที่ผัน

ผวนโดยเฉพาะปาล�มน้ํามันซึ่ง ราคาถูกกําหนดโดยโรงงานซึ้งเป�นไปตามกลไกของตลาด เกษตรกรไม�สามารถ

กําหนดราคาเองได�(Price Taker) ซึ่งประสบป�ญหาเรื่อยมา จึงมีความคิดว�าการทําเกษตรผสมผสาน ตาม

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป�นทางออกทางเดี่ยวที่จะช�วยเหลือเกษตรกรให�ผ�านพ�นป�ญหานี้ไปได� จึงศึกษา

อบรมดูงานต�างๆทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู� และนําไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 

ป�จจุบัน นายสมาน ผ�านพรม เป�นเกษตรกรต�นแบบในพื้นที่  โดย เป�นเกษตรกรที่มีความรู�

ความสามารถในการปลูกปาล�มน้ํามัน และเกษตรผสมผสานเป�นอย�างดีโดย โดยปาล�มน้ํามันและพืชผักที่ผลิต

จะเน�นตามหลักวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพปาล�มน้ํามัน เช�น การจัดการสวนปาล�ม การทําปุ�ยหมักเพื่อ

ลดต�นทุน การทําปุ�ยตามค�าวิเคราะห�ดิน การใช�น้ําอย�างรู�คุณค�า การป�องกันโรคและแมลงศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน และการทําเกษตรผสมผสานยังโน�มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในครัวเรือน  ได�มีกา

ศึกษาหาความรู�มาปรับใช�เทคโนโลยีต�างๆมาพัฒนาการผลิตอย�างต�อเนื่อง เช�น การปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยใน

สวนปาล�มน้ํามัน และการทําถ�านไบโอชาร� (Biochar) จากกะลาปาล�ม และมีความสามรถในการถ�ายทอด

ความรู�เป�นวิทยากรให�แก�เกษตรกรที่สนในพื้นที่ได�เป�นอย�างดี และเป�นแบบอย�างให�แก�เกษตรกรในพื้นที่ได�เป�น

อย�างดี นายสมาน ผ�านพรม ยังเป�นปราชญ�ชาวบ�านของอําเภอเมืองนราธิวาส กรรมการและวิทยากรหลักใน

โครงการป�ดทองหลังพระ โดยมีการถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกรอย�างสม่ําเสมอ ทั้งในพื้นที่และต�างพื้นที่ 

1. เกษตรกรต�นแบบ  

นายสมาน  ผ�านพรม เกษตรกรต�นแบบ (ประธาน ศพก) 

2. แปลงเรียนร�ู 

ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค�าเกษตรมีแปลงเรยีนรู�มีพื้นที่จาํนวน 6 ไร� โดยเป�นพื้นที่

ปลูกปาล�มน้ํามันจํานวน 6 ไร�ของนายมาพน จี๋คีรี ประธานแปลงใหญ�ปาล�มน้ํามันอําเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเป�น

การบูรณาการร�วมกันระหว�าง ศพก.และแปลงใหญ� โดยแปลงเรียนรู� ได�รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรม

วิชาการเกษตร ป� 2558 โดยมีการจัดการตามหลักมาตรฐาน GAP มาใช�เป�นแนวทางในการทําการเกษตร

เพื่อให�ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ภายในแปลงเรียนรู�มีการจัดการ ตามหลักวิชาการโดยมีนักวิชาการส�งเสริม

การเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองคอยให�คําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาล�มน้ํามัน โดยที่ตั้งแปลง

มีความพร�อมด�านอาคารสถานที่ในการจัดอบรมและสาธิตให�แก�เกษตรกร ซึ่งสามารถอบรมเกษตรกรได�คราว

ละ 80 คน มีความพร�อมด�านสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภคเป�นอย�างดี ทําเลที่ตั้งตั้งอยู�ในพื้นที่ๆ มีการ

คมนาคมที่สะดวก โดยมีระยะทางห�างจากที่ว�าการอําเภอ 18 กิโลเมตร 

 

 

 



 

3. หลักสูตรเรียนร�ู  

 

4. ฐานการเรียนร�ู  

ฐานที่ ๑   การจัดการสวนปาล�มน้ํามันเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ฐานที่ ๒  การจัดการและป�องกันศัตรูปาล�มน้ํามัน 

หลักสูตรการเรยีนร�ู ฐานการเรียนร�ู  สรุปเน้ือหาการเรียนร�ูโดยย�อ วิทยากร 

หลักสูตรหลัก     

1 .  การจัดการสวน
ปาล�มน้ํามันเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต 
 

1. การจัดการสวน
ปาล�มน้ํามันเพือ่เพิม่
ผลผลิต 
 
 
2. การจัดการและ
ป�องกันศัตรูปาล�มน้ํามัน 

เทคนิคการจัดการสวนปาล�มน้ํามัน 
ตั้งแต�พันธุ�ปาล�มน้ํามัน ระยะในการปลูก 
การตัดแต�งทางใบ การให�น้ํา การใส�
ปุ�ยเคมี และการเก็บเกี่ยว และ 
มาตรฐาน RSPO 

เพื่อให�เกษตรกรร�ูจักวิธีการเกบ็เกี่ยวที่
ถูกต�อง การจัดการศัตรปูาล�มน้ํามันแบบ
ผสมผสาน 

กรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
สํานักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 
  

2.  การลดต�นทุนการ
ผลิตปาล�มน้ํามัน 

1. การจัดการดินและ
ปุ�ยเพื่อลดต�นทุนการ
ผลิต 

การวิเคราะห�ดินเบื้องต�น การปรับปรงุ
บํารุงดิน การใช�ปุ�ยตามการวิเคราะห�ดิน 
และการผสมปุ�ยใช�เองเพื่อเพิ่มผลผลิต
เพื่อลดต�นทุนการผลิตปาล�มน้ํามัน 
เพื่อให�ปาล�มน้ํามันมปีรมิาณผลผลิตและ
มีคุณภาพดีขึ้น และเป�นการลดต�นทุน
การผลิต 

สถานีพัฒนาที่ดิน
นราธิวาส 

หลักสูตรภาคบังคับ     
1  เศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. อาชีพเสรมิเพิม่
รายได�สําหรับเกษตรกร
ผู�ปลูกปาล�มน้ํามันการ
เลี้ยงผึ้งชันโรง 
 
2. เกษตรทฤษฎีใหม�
และหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

แนวทางการสร�างอาชีพเสริมต�างๆ
สําหรับเกษตรกรผู�ปลูกปาล�มน้ํามัน การ
เลี้ยงผึ้งชันโรง ในสวนปาล�มน้ํามัน 

 

การทําเกษตรผสมผสาน หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอพียง และการปรับใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

นายมานพ จี๋คีร ี
เกษตรกรต�นแบบ 

 
 
 

นายสมาน ผ�านพรม 
ประธาน ศพก. 

หลักสูตรเสริม     
1. การใช�น้ําอย�างร�ู
คุณค�า 

1. การใช�น้ําอย�างร�ู
คุณค�า และระบบการให�
น้ําในสวนปาล�มน้ํามัน 

ระบบการให�น้ําในสวนปาล�มน้ํามัน
รูปแบบต�าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต�
ละพื้นที ่

สํานักงานชลประทาน
นราธิวาส 



ฐานที่ ๓  การจัดการดินและปุ�ยเพื่อลดต�นทุนการผลิต 

ฐานที่ ๔  อาชีพเสริมเพิ่มรายได�สําหรับเกษตรกรผ�ูปลูกปาล�มน้ํามันการเลี้ยงผึ้งชันโรง 

ฐานที่ 5  เกษตรทฤษฎีใหม�และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฐานที่ 6  การใช�น้ําอย�างร�ูคุณค�า และระบบการให�น้ําในสวนปาล�มน้ํามัน 

  วิธีดําเนินงาน 

  1 การถ�ายทอดเทคโนโลย ี

  นายสมาน ผ�านพรม เป�นวิทยากรประจําศูนย�การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร โดย

มีหน�าที่ถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกรทั้งใน และ นอกพื้นที่ โดยถ�ายทอดความรู�เกี่ยวกบั การจัดการสวนปาล�ม 

การทําปุ�ยหมกัเพือ่ลดต�นทุน การป�องกันโรคและแมลงศัตรพูืชแบบผสมผสาน และการทําเกษตรผสมผสาน ใน

สวนปาล�มน้ํามัน  

  2 การกําหนดแผนการถ�ายทอกให�ความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส มีการถ�ายทอด

ความรู�และเทคโนโลยีในด�านต�างๆทัง้ในรปูแบบการฝ�กอบรมและการจัดนทิรรศการ โดยมกีารบูรณาการกับ

หน�วยงานต�างๆ เช�น สํานักงานพฒันาชุมน สํานักงานพฒันาที่ดิน สํานักงานประมง ปศุสัตว�  การศึกษานอก

โรงเรียน เกษตรและสหกรณ�จังหวัด กรมวิชาการเกษตร สํานักงานปฏิรปูที่ดินจังหวัดนราธิวาส เป�นต�น ให�เข�า

มามีส�วนร�วมในการถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกร เพื่อให�เกษตรกรได�รบัความร�ูในหลายๆด�าน และให�เกษตรได�

เข�าถึงหน�วยงานของภาครัฐได�มากขึ้น และมีคณะกรรมการระดับอําเภอ เกษตรกรผู�นํา และศพก เครือข�าย ซึ่ง

เป�นทมีปฏิบัติการให�เข�าถึงทุกพื้นที ่

  3 การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก.  

  มีการประชุมคณะกรรมการศพก.ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อปรกึษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อน

ศพก. ซึ่งดําเนินการไปแล�วจํานวน 1 ครั้ง และได�กําหนดกฎระเบียบข�อบังคับร�วมกันดังนี ้

  -มีการประชุมเครือคณะกรรมการศพกร�วมกบัคณะกรรมการแปลงใหญ�ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

เพื่อบรูณาการการทํางานให�ไปในทิศทางเดียวกัน 

  -คณะกรรมการและเครอืข�ายต�องประชาสมัพันธ�ข�อมูลข�าวสารของสํานกังานเกษตรและ

ศพก.ให�เกษตรกรในชุมชนทราบ 

  -เมื่อมีอบรมถ�ายทอดความรู�คณะกรรมการต�องเข�าร�วมทุกครั้งเพื่อทีจ่ะนําความรู�ไปถ�ายทอด

แก�เกษตรกรในหมู�บ�าน 

 

 

4 ศูนย�เครือข�ายของศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรมีดงันี ้

- ศูนย�จัดการศัตรพูืชชุมชน 

- ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชนตําบลมะนังตายอ 

- ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง 

- ศูนย�เรียนรู�ด�านไม�ผล 



- ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

- ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร�าว 

- แปลงใหญ�ปาล�มน้ํามัน 

- ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรบ�านโพธิ์ทอง 

- ศูนย�เรียนรู�การผลิตปุ�ยหมักบ�านโคกโก 

- ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกจิพอเพียง 

- ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกจิพอเพียง 

- ศูนย�เรียนรู�เกษตรธรรมชาติจังหวัดนราธิวาส 

- ศูนย�บ�มเพาะเกษตรกรรุ�นใหม� 

 

5 การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

 ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาสมีการ

ประชาสัมพันธ�โครงการผ�านต�างๆผ�านไปยังหลายช�องทาง เช�น ประชาสัมพันธ�ที่การประชุมกํานันผู�ใหญ�บ�าน 

ประชุมผู�นําศาสนา การประชุมสภาสันติสุข และผ�านทางอาสาสมัครเกษตรหมู�บ�าน (อกม.) เพื่อให�ชาวบ�าน

ได�รับทราบข�อมูลข�าวสารของโครงการต�างๆและยังเพิ่มช�องทางประชาสัมพันธ�ทาง และทาง Social Media  

Facebook และทาง line เพื่อให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�ง�ายข้ึน 

 

6 คณะกรรมการ  

   1. นายสมาน  ผ�านพรม ประธาน 

2.  นางรุดสอืน ี  แอสะ  กรรมการ 
3. นางสาววาสนา  ภ�ูทับทิม  กรรมการ 
4.  นายมูฮามะลาเย็ง ยะโกะ  กรรมการ 
5  นางสาวมาลรีัตน�  ต�กซง  กรรมการ 
6  นายแวสะมะแอ  เจ�ะเล�าะ  กรรมการ 
7 นายอัสมาว ี  ศิริเมธานนท� กรรมการ 
8 นายมานพ  จี๋คีร ี  กรรมการ 
9 นางเจ�ะปรูอ  บินหะมะ กรรมการ 
10 นางแวยามีละห�  ทองมาก  กรรมการ 
11 นางดม   คงสวัสดิ ์ กรรมการ 
12 นายมะ   สะบูดงิ  กรรมการ 
13 นายสุวิทย�  พูลเทพ  กรรมการ 
14 นายอับดุลรอแม  เจ�ะย ิ  กรรมการ 
15 นายฮาแว  ตาเย�ะ  กรรมการ 
16 นางสาวชาคริยา  วิววรวงศ� กรรมการ 
17 นายฮาเล็ม  สะร ี  กรรมการ 



18 นายฮารน  เงาะ  กรรมการ 
19 นายธีรัตน�  ภ�ูเบญญาพงศ� กรรมการ 

  

7 ป�จจัยความสําเรจ็ 

 การดําเนินการ ศพก. อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประสบความสําเร็จได� เพราะ 

เกษตรกรต�นแบบ มีความรัก และทุ�มเท ในการถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกร และมีการบูรณาการร�วมกับ

หน�วยงานต�างๆในพื้นที่ และบูรณาการร�วมกับกลุ�มเกษตรแปลงใหญ�ทุกแปลง ทําให� ศพก อําเภอเมือง

นราธิวาส สามารถถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกรที่หลากหลาย ตรงตามความต�องการของเกษตรกร  

8. รางวัลเชิดชูเกียรติทีเ่คยได�รับ 

 ได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลผลิตปาล�มน้ํามันระดบัจงัหวัด ป� 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถอดบทเรียน 



ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติการเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 

 

 

นายสมาน ผ�านพรม  

ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค�าเกษตร อําเภอเมืองนราธิวาส 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

การถอดบทเรียน 



ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 
 

ชื่อเรื่อง การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนปาล�มนํ้ามัน 

 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนปาล�มน้ํามันเป�นการดําเนินการเกี่ยวกับการนําของเหลือจากการผลติ

น้ํามันปาล�มคือทะลายเปล�ามาใช�ประโยชน�ให�ค�ุมค�ามากที่สุดโดยการนํามาเป�นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางในสวน

ปาล�ม  

ความเป�นมา 

 ความเป�นมาของการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนปาล�มน้ํามัน เนื่องจาก ในพื้นที่อําเภอเมืองนราธิวาส

มีการทําสวนปาล�มน้ํามันมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส โดยส�วนใหญ�ปลูกในที่ที่เป�นนาร�าง และ ดินพรุ ซึ่งมีผล

ต�อผลผลิตปาล�มน้ํามัน และประกอบกับราคาปาล�มน้ํามันมีความผันผวนไม�แน�นอน ทําให�เกษตรกรมีความ

เสี่ยงด�านรายได�ทําให�รายได�ไม�แน�นอน โดยการปลูกปาล�มน้ํามันใช�พื้นที่ปลูก ส�วนมากเกษตรกรนิยมปลูกระยะ 

9*9*9 และ 8*8*8  แล�วแต�พันธ�ุปาล�มน้ํามัน ในพื้นที่ 1 ไร�จะปลูกได�เพียง 20-25 ต�น ทําให�มีพื้นที่ในการใช�

ประโยชน�อีกมาก ทางประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 

นายสมาน ผ�านพรม ได�มีแนวคิดในการใช�ประโยชน�ในที่ดินในสวนปาล�มน้ํามันที่มีอยู�เป�นจํานวนมากนี้มาเพาะ

เห็ดฟางกองเตี้ย โดยใช�วัสดุเหลือใช�จากชุมชนที่มีอย�ูมากมายคือทะลายปาล�มเปล�า จากโรงงานสกัดน้ํามัน

ปาล�มสหกรณ�นิคมบาเจาะมาใช�เป�นวัสดุในการเพาะเห็ด  

 ในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยนี้นายสมาน ผ�านพรมได� ศึกษาด�วยตัวเอง ทางสื่อต�างๆทั้งทางทีวี 

อินเตอร�เน็ต และการเข�ารับการอบรมจากหน�วยงานต�างแล�วมาปรับใช�ในสวนของตนเอง โดยมีความรู�พื้นฐาน

จากการเพาะเห็ดฟางในตะกร�า และจากการสังเกต ลองผิดลองถูกมาจนประสบความสําเร็จ โดยสิ่งที่จะต�องมี

อย�างแรกคือ  การเอาใจใส� การช�างสังเกต ความขยันหมั่นเพียร อดทนและหมันศึกษาตลอดเวลา โดยการทํา

เห็ดฟางก�องเตี้ยมีวัสดุอุปกรณ�และขั้นตอนในการทําดังนี้ 

 วัสดุอุปกรณ� 

1. ทะลายปาล�มเปล�า 2. เชื้อเห็ดฟาง 3. ผักตบชวา 4. ปูนขาว 5.มูลวัวแห�ง 6. รําละเอียด 

6. ผ�ายางคลุมแปลง 7. ไม�ไฝ� 

 

วิธีและขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 

 1. นําทะลายปาล�มจากโรงงานมาล�างด�วยน้ํา 3 ครั้ง วางทิ้งไว� 3 วัน แล�วนําผ�ายางคลุมไว� 7 วัน 

 2 ปรับที่และทําความสะอาดแปลง(ถากหญ�า กําจัดวัชพืช) ในที่นี้จะทําในที่ใต�โคนต�นปาล�ม  

 3. นําวัสดุมาวางเป�นช้ัน จํานวน 4 ชั้นดังนี้ 



  ชั้นที่1 นําทะลายที่เตรียมไว�มาเรียงกันโดยให�มีความกว�างประมาณ 0.8 เมตร และเอียง

ประมาณ 15 องศา ฉีดน้ําทําความสะอาดทะลายปาล�มอีกครั้งและกําจัดราส�มออกให�หมด 

  ชั้นที่ 2  นําผักตบชวามาวางเรียงด�านบนพร�อมทั้งโรยปูนขาว จากนั้นก็ฉีดน้ําล�างผักตบชวา

และเป�นการฆ�าเชื้อทั้งผักตบและทะลายปาล�มด�วยปูนขาวอีกด�วย  

  ชั้นที่ 3 นํามูลวัวแห�งและรําละเอียดโรยบนผักตบอีกชั้นและรดน้ําให�ช�ุมอีกครั้ง  

  ชั้นที่ 4 นําเชื้อเห็ดฟางมาหว�านให�ทั่วทั้งแปลง  

 

4 รดด�วยปุ�ยยูเรียผสมน้ําในอัตราส�วน ป�ุยยูเรีย 1 ช�อนโต�ะ/น้ํา 10 ลิตร แล�วคลุมแปลงไว� 3 วัน 

 5. ครบ 3 วัน ให�เป�ดผ�ายางออก รดน้ํา 10 ลิตร ให�ทั่วทั้งแปลง 

 6. นําไม�ไผ�ทําเป�นโครงแบบประทุนเรือยาวตลอดทั้งแปลงโดยให�ห�างจากขอบทะลายปาล�มประมาณ 1 

คืบ 

7. ระยะเวลา 8- 10 วันให�เป�ดสํารวจดูเชื้อเห็ด จะเห็นเชื้อเห็ดเจริญเติบโตและเริ่มเห็นดอกเห็ดขนาด

เล็ก ให�เป�ด เช�า เที่ยง เย็น จนกว�าจะเก็บขายได�  

 8. เมื่อเห็ดเริ่มเก็บขายได�จะต�องรดน้ําสม่ําเสมอในตอนหัวคํ่า จนกว�าเชื้อเห็ดจะหมด 

ชั �นที� 4 เชื �อเหด็ฟาง

ชั �นที�3 มลูววั+รํา

ชั �นที�2 ผกัตบชวา

ชั �นที�1 ทะลายปาล์ม



 

 

 

 

 

 

 

ผลที่ได�จากการทําเห็ดฟางกองเตี้ยประกอบด�วย 4 ประการดังนี้  

 1. เป�นการสร�างรายได�เสริมแก�เกษตรกร  ซึ่งให�ผลตอบแทนเร็วกว�าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ และยัง

พบว�าเห็ดฟางเป�นเห็ดที่มีราคาสูงโดยราคากิโลกรัมละ 60-80 บาท โดยสามารถสร�างรายได� 200 - 300 บาท/

ตารางเมตร/รอบการผลิต  

 2. การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยใต�โคนปาล�มทําให�รากปาล�มได�รับความชื้น เป�นการักษาความชื้นในสวน

ปาล�มได�เป�นอย�างดี ปาล�มน้ํามันได�ซึมซับปุ�ยและน้ําจากกองเห็ด  และเป�นการใช�พื้นที่ในสวนปาล�มอย�างค�ุมค�า

มากที่สุด 

 3. เป�นการใช�วัสดุเหลือใช�ในชุมชนมาเพิ่มมูลค�า และเป�นการลดแหล�งฟ�กตัวของด�วงแรดซึ่งเป�นศัตรูที่

สําคัญของปาล�มน้ํามัน 

 4. สุดท�ายเมื่อเชื้อเห็ดหมดรุ�น กองเพาะเห็ดก็สามารถเป�นปุ�ยหมักให�กับปาล�มน้ํามันซึ่งเป�นการลด

ต�นทุนในการใช�ปุ�ยได� หรือนํามาเป�นวัสดุปลูกในแปลงผัก และแปลงเมล�อนได�อีกด�วย 



  

 

 

 

 

กลยุทธ�ในการทํางาน ของ นายสมาน ผ�านพรม คือ  

 1. การไม�มองข�ามวัสดุที่เหลือใช� โดยนําวัสดุเหลือใช�มาเพิ่มมูลค�าและใช�ให�เกิดประโยชน�อย�างสูงสุด 

เพื่อเพิ่ม  

 2 การทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการทําการเกษตรที่หลากหลายกิจกรรม เพื่อสร�างรายได�และ

ลดรายจ�ายในครัวเรือน 

 ซึ่งป�จจัยความสําเร็จ ของ นายสมาน ผ�านพรม   

 1. การที่มีการศึกษาหาความรู�อย�ูตลอดเวลาอย�างไม�หยุดนิ่ง 

 2. ความช�างสังเกต ขยันหมั่นเพียร และอดทดไม�ย�อท�อต�ออุปสรรค  

 2. คอยแสวงหาหนทางที่ก�อให�เกิดรายได�และแก�ป�ญหาให�กับชุมชน  

 3. รักและภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและมีความต�องการที่จะพัฒนาภาคการเกษตรไปสู�ความยั่งยืน 

 ในการดําเนินงานต�างๆ ย�อมมีป�ญหาและอุปสรรคการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยก็เช�นกัน ซึ้งแบ�งออกได�

เป�น 2 ด�านคือ 

 1. ด�านการผลิต 

  1.1 เชื้อเห็ดไม�เจริญเติบโตอาจเป�นเพราะเชื้อที่มาใช�มีอายุมาก หรือเกิดจากการปนเป��อนเชือ่

ชนิดอื่นซึ่งเกิดจากการล�างวัสดุไม�สะอาดและการฆ�าเชื้อไม�ทั่วถึง 

  วิธีการแก�ไข ไม�ควรใช�เชื้อที่เก็บนานเกินไป และถ�ากองเห็ดมีการปนเป��อนก็ให�นําวัสดุนั้นไป

ทําปุ�ยหมักไม�นํากลับมาใช�ซ้ํา ให�เริ่มทําใหม� 

 2. ด�านการตลาด 

  2.1 ในการผลิตสินค�าเกษตรชนิดใดๆควรดูที่ตลาดรองรับด�วย เพราะว�าถ�าไม�มีตลาดรองรับก็

ไม�สามารถขายผลผลิตได� และผลิตในช�วงที่มีการผลิตเห็ดฟางเข�าสู�ตลาดมากทําให�ราคาถูก  

  วิธีการแก�ไข มีการติดต�อตลาดรองรับและมีการประกันราคาสินค�า และเลือกผลิตในช�วงที่

ตลาดมีความต�องการ และรวมกลุ�มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร�างอํานาจในการต�อรอง 



 จากการถอดองค�คามรู�ของ นายสมาน ผ�านพรม เรื่องการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนปาล�มน้ํามัน 

สรุปได�ว�า การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนปาล�มนั้นเป�นการนําวัสดุเหลือใช�ในชุมชนมาใช�ประโยชน�โดย

ประโยชน�ที่ได�มีทั้งทางตรงคือรายได�ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ส�วนทางอ�อมคือการได�รับสารอาหารของต�นปาล�ม

น้ํามันและการรักษาความชื้นในสวนปาล�ม ทําให�ผลผลิตปาล�มน้ํามันเพิ่มขึ้น และ เป�นการใช�ประโยชน�ที่ดิน

อย�างค�ุมค�ามากที่สุด 

 โดยหลักแนวคิดของนายสมาน ผ�านพรม ใช�แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการ

เพิ่มรายได�และลดรายจ�ายในครัวเรือน โดยไม�ทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวซึ่งเป�นการนําหลักการทําเกษตร

ผสมผสานมาใช�ในการประกอบอาชีพ โดยการนําวัสดุเหลือใช�ที่มีมากมายมหาสานในชุมชนมีใช�ให�เกิด

ประโยชน�สูงสุดและใช�ประโยชน�ในที่ดินให�ค�ุมค�าที่สุด เพื่อเป�นแบบอย�างและพัฒนาการเกษตรไปสู�ความยั้งยืน

ต�อไป 

สนใจเข�าชมทาง : https://www.youtube.com/watch?v=g7Hk_3whjQ8&t=6s 
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ประเดน็การถอดบทเรียนศ ูนยเ์ร ียนร ูก้ารเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อาํเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

� . ความเป็นมา 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส เดิม

ตั �งอยู่ในพื�นที�แปลงเรียนรู้บริเวณของบ้าน นายกามารูเด็น  อิบรอฮิม (ด้านข้างมัสยิดอัลเราะห์มาน) 
บ้านเลขที� � � �  บ้านกวาลอซีรา หมู่ที� �   ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในพื�นที�
ดาํเนินการ � .�  ไร่ โดยมจุีดเรยีนรูเ้ร ื�องการดําเนนิชวีติโดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแหลง่เรยีนรู้

ให้กบัเกษตรกรในพื�นที� และชาวบ้านทั �วไป ตลอดจนการสรา้งแปลงสาธติทําการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี
เพื�อลดต้นทุน ซึ�งด้วยการดําเนินงานดงักล่าวฯ ที�เร ิ�มมีความหลากหลาย จงึเป็นสาเหตุทําให้พื�นที�คบัแคบ 
ประจวบเหมาะกบัการได้รบัโอกาสจากนโยบายคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และการมอบหมาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร ในปี ๒๕๕๗ ได้จ ัดตั �งศูนย์เรียนรู้การเพิ�ม

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ใหเ้หมาะสมและมคีวามพร้อมเพื�อใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้ดา้นการเกษตรของ
ชุมชนอย่างแท้จรงิ ทางสํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก จึงได้มกีารปรบัเปลี�ยนสถานที� ให้มาตั �งอยู่ใน
แปลงเรยีนรูพ้ ื�นที�ใหม่ พื�นที�ทั �งหมด � �  ไร่ (เส้นทางเชื�อมระหว่างบ้านกวาลอซรีาและบ้านลุโบ๊ะซามา) บ้าน
กวาลอซริา หมู่ท ี� �  ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส (x= 832020, y= 670983) โดยมี
กจิกรรมหลกั คอื ปลูกยางพารา โดยการวเิคราะห์ศกัยภาพของพื�นที� (Zoning) นั �น มคีวามเหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชชนิดนี� อยู่ในระดบั s2 กล่าวคือ มเีหมาะสมปานกลาง เนื�องจากเป็นที�ลุ่มและนํ�าท่วม จึงมี

แนวคดิว่า นอกเหนือจากการเพิ�มประประสทิธภิาพการผลติโดยการปลูกพชืแซมยาง การลดต้นทุนการผลติ
โดยการใช้ปุ๋ ยผสมเอง หรอืการส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ยหมักชวีภาพแล้ว แนวทางหนึ�งที�จะช่วยแก้ปัญหาได้ คอื 
การส่งเสรมิใหเ้กษตรกรทําการเกษตรโดยการยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรแบบผสมผสาน ทั �งนี� เพื�อ
เป็นการเพิ�มรายได ้และลดรายจา่ย ใหแ้ก่เกษตรกรในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  
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คุณสมบัติท่ัวไปของศูนย�ฯ 
 
สถานที่ต้ังศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
ô หม�ูท่ี 7 บ�านกวาลอซีรา  ตําบลปาเสมัส  จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด   
ô 48   X 832020 Y 670983 
ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน  :  
ô รูปแบบ เกษตรผสมผสาน 
§ พ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน  16  ไร�   
§ ลักษณะดิน  ดินร�วนปนทราย 
§ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน   แรงงานท่ีสามารถทํางานในสวนได�เต็มที่  3  คน 
§ แหล�งนํ้าท่ีใช�ในการเกษตรบ�อนํ้าบาดาล 
§ รูปแบบการผลิต ปลูกพืชผัก เพาะเห็ดนางฟ�า ไม�ผล และ เล้ียงไก�ไข�   

1. เกษตรกรต�นแบบ 
ช่ือเจ�าของศูนย�  
ô นายกามารูเด็น     อิบรอฮิม  อายุ  46 ป�         
ท่ีอยู�  
ô บ�านเลขที่ 173/1 หมู�ท่ี7 บ�านกวาลอซีรา  ตําบลปาเสมัส  จังหวัดนราธิวาส 
เบอร�โทรศัพท� 
ô 086-2965334 
2. แปลงเรียนรู� 
<  แปลงเรยีนรูเ้รื�องการเพาะเหด็นางฟ้าเพ ื�อสรา้งรายได้       

< แปลงเรยีนรูก้ารปลกูพชืผกัโดยการควบคุมศตัรูพชืด้วยวธิผีสมผสาน (IPM) เพื�อลดต้นทุนการใชส้ารเคม ียาฆา่แมลง 

<  แปลงเรยีนรูเ้รื�องการจดัการระบบนํ�าในพชืผกั  และสวนไมผ้ล (ลองกอง) 

<   แปลงเรยีนรูเ้รื�องการทําปุ๋ ยหมกัอนิทรยีช์วีภาพคุณภาพสงูเพื�อลดต้นทุน ทดแทนการใชปุ้๋ ยเคม ี 

<  ถ่ายทอดความรู้/สาธติ/ฝึกปฏบตักิารเรยีนรู้เรื�องการเลี�ยงชนัโรงเพื�อจาํหน่ายนํ�าผึ�งชนัโรง และการชว่ยผสมเกสรในแปลง

เกษตร 

 

 
 
 
 

 

แผนผังศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก  
(ศพก.อ.สุไหงโก-ลก) 

 ฐานที� ๒  การจดัการดนิปุ๋ ยชุมชน และการจดัการศตัรูพชื  

ฐานที� ๓  การบริหารจัดการผลติสตัว ์

และพนัธุพ์ชื  
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แปลงปลูกพืช 

หมุนเวียน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักสูตรการเรียนรู� 
�  หลกัสูตรภาคบงัคบั 

Eหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
E เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรผสมผสาน 

แปลงปลูกพืช 

หมุนเวียน 

เส�นทางสาธารณะ 

 

 

 

 

 

ฐานที� �   การใชนํ้�าอยา่งรูคุ้ณค่า  

 

ฐาน ที� �   การทําบญัชคีรัวเรือน และการ

รวมกลุม่องค์กรเกษตรกร  

ฐ าน ที�  6  การพัฒ นาคุณภาพการผลิต

ลองกองแบบผสมผสาน  

ฐานที� ๑  เศรษฐกจิพอเพยีง  

 

= เตน็ท์หน่วยงานนิทรรศการ/แสดงสินคา้ผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชุมชน 

= เตน็ท์รองรับเกษตรกรร่วมการเปิดงาน Field day (ในอาคาร ศพก. � � �  ราย, ในเตน้ท ์� � �  ราย) 
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� . หลกัสูตรหลกั 

Eการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรบัสนิคา้เกษตรที�สาํคญั    
     (Zoning by agri-map) 

E เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรผสมผสาน 
E การตรวจวเิคราะหด์นิเพื�อการใชปุ้๋ ยอย่างถูกตอ้ง 
E การทาํปุ๋ยอนิทรยีช์วีภาพจากวสัดุในชุมชน 
E การป้องกนักําจดัศตัรูพชืแบบผสมผสาน 

E การสง่เสรมิการเกษตรตามระบบแปลงใหญ่ 
E การพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรมาตรฐาน GAP 
� . หลกัสูตรเสริม 

E การใชนํ้�าอยา่งรูคุ้ณคา่ ระบบการใหนํ้�าในแปลงพชืผกั 

E การวเิคราะหศ์กัยภาพของเกษตรกร และ การทําแผน IFPP 
E การรวมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และความเขม้แขง็ของชุมชน 

4. ฐานการเรียนรู� 
 

    ฐานเรียนรู� 
 
ฐานการเรียนรู�ในแต�ละฐาน  ประกอบด�วย 
ฐานท่ี ๑  เศรษฐกิจพอเพียง การน�อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต การทํา
การเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม� เพื่อให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�มีรายได�ท่ีม่ันคง  
 
 
 
 
 
 
 
ฐานท่ี ๒  การจัดการดินป�ุยชุมชน และการจัดการศัตรูพืช  การนําความร�ูในเร่ือง การทําปุ�ยหมักชีวภาพ/ปุ�ยนํ้า 
การผลิตสารชีวภัณฑ� น้ําหมักฮอร�โมนพืชและสารไล�แมลง ทดแทนการใช�ปุ�ยเคมี สารเคมีเพ่ือลดต�นทุน การ
วิเคราะห�พ้ืนที่ปลูกพืช Zoning by agri-map การจับพิกัดแปลงGPS การตรวจหาค�าวิเคราะห�ดิน  
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ฐานท่ี ๓  การบริหารจัดการผลิตสัตว� และพันธุ�พืช การจัดการฟาร�มไก�ไข� แพะเน้ือ การเล้ียงปลา และการ
ขยายพันธุ�พืช การปลูกพืชผักโดยการควบคุมศัตรูพืชด�วยวิธีผสมผสาน (IPM) และการปฏิบัติตามกระบวนการ 
GAP เพ่ือเพิ่มมูลค�าของผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานท่ี ๔  การใช�น้ําอย�างรู�คุณค�า การใช�เทคโนโลยีระบบการให�นํ้าในแปลงพืชผัก และไม�ผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานท่ี ๕  การทําบัญชีครัวเรือน และการรวมกลุ�มองค�กรเกษตรกร ฝ�กทักษะการทําบัญชีครัวเรือน บัญชีต�นทุน การ
ทําแผนการผลิต IFPP และการรวมกลุ�มองค�กรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ� 
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ฐานท่ี ๖  การพัฒนาคุณภาพการผลิตลองกองแบบผสมผสาน การลดต�นทุนการผลิตลองกอง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตลองกอง โดยยึดแนวคิดเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม� ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

หลักสูตรเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม� โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ หลักการจัดการพ้ืนท่ีให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด หลักการเลือกชนิดพันธุ�ไม�ท่ีมีประโยชน�ต�อพื้นท่ี การเล้ียงสัตว�และการจัดการระบบนิเวศ หลักการ
พ่ึงพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการจัดการดินและนํ้าเพ่ือการเกษตรอย�างย่ังยืน 
ข้ันตอนการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม� 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
บทบาทอื่นๆ ในรอบป� 2561 
E ถ�ายทอดความร�ูตามแผนงาน/โครงการส�งเสริมการเกษตร และการบูรณาการกับหน�วยงานภาคี

เครือข�าย 
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E จุดนัดพบของหน�วยงานต�างๆ ในการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามภาระกิจ 
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E แหล�งเรียนรู� 
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E แก�ป�ญหาในการประกอบอาชีพการเกษตรโดยใช�หลักวิชาการท่ีได�ผ�านการอบรมถ�ายทอดความรู�และ

แนวคิดแบบพอเพียงมาใช� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  การปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือบริโภคและจําหน�าย 
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E  มีการสร�างเครือข�ายศูนย�เรียนรู�  โดยมีศูนย�เรียนรู�เครือข�าย จํานวน 11 ศูนย�  คือ 
 

ท่ี ช่ือศูนย�เครือข�าย 

ประเภท/กิจรรม
หลักของศูนย�

เครือข�าย 

ที่ต้ังศูนย� พิกัดที่ต้ังศูนย� 
ชื่อ-นามสกุล ประธาน

ศูนย�เครือข�าย หมู� ตําบล X Y 

1 ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชน พืชผัก 3 ปูโยะ 0169337 0675288 นายดึก  จันทร�แท� 
2 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน พืชผัก 3 ปูโยะ 0169337 0675288 นายดึก  จันทร�แท� 
3 ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน พืชผัก 7 ปาเสมัส 832020 670983 นายกามารุเด็น  อิบรอฮิม 

4 ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พืชผัก 2 มูโนะ 1771370 674951 นายสมพร  แก�วคํามา 

5 ศูนย�เรียนรู�การพัฒนา
คุณภาพลองกอง/ไร�นา
สวนผสม 

ลองกอง  สุไหงโก-
ลก 

825445 665678 นายเมธี  บุญรัตน� 

6 ศูนย�เรียนรู�การผลิตปุ�ย
ชีวภาพ 

ผลิตปุ�ย 2 ปาเสมัส 831143 669613 นายอาแว  บินบากา 

7 ศูนย�เรียนรู�การเล้ียงสัตว� เล้ียงสัตว� 2 ปาเสมัส 831143 669613 นายอาแว  บินบากา 

8 ศูนย�เรียนรู�การเล้ียงปลา/
ก�ุง 

เล้ียงกุ�ง 1 มูโนะ 171887 672447 นายนัซรอฮุดดีน  เจะสนิ 

9 ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พืชผัก 7 ปาเสมัส 168057 671388 นายอาป�นดี  อับดุลหามิ 

10 ศูนย�คัดแยกผลไม�ชุมชน ไม�ผล 3 ปูโยะ 169439 676489 นายดึก  จันทร�แท� 

11 ศูนย�เรียนรู�การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค�าเกษตร (ศพก.)ใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน 

เกษตรทฤษฎี
ใหม�/เกษตร
ผสมผสาน 

3 ปูโยะ 676095 169993 นายจัด  สระทองอินทร� 

 
3. วิธีการดาํเนินงาน  

 

 � .�  การวเิคราะหศ์กัยภาพ ศพก.อ.สุไหงโกลก 
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 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก ได้เผยแพร่ความรู้ และทักษะ ด้านการเกษตร ให้กับเกษตร อย่างต่อเนื�อง 
ตั �งแต่ปี � � � � - ปัจจุบนั ผลจากการดําเนินงานมีเกษตรกร นักเรยีน/นักศกึษา มพีื�นที�เป้าหมายในการปลูก

พชืผกัแบบผสมผสานเพื�อบรโิภคในครวัเรอืนและสรา้งรายไดเ้สรมิ พื�นที� � � � . � �  ไร่ (จากเดมิ � �  ไร)่ และใน
การดําเนินงานมีเกษตรกรรุ่นใหม่ สนใจอาชีพเกษตรกรรมมากยิ�งขึ�น เนื�องจากมองเห็นถึงโอกาส และ
ทางเลอืกที�จะไม่ไปทํางานในประเทศมาเลเซยี ซึ�งถือว่าแนวโน้มในการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของคนเมอืง
ที�เคยชนิกบัการซื�อ ผนักลบัมาเป็นผูผ้ลติเป็นเกษตรกรปราดเปรื�องต่อไป 
 � .�  จดัทําแนวทางพฒันาศูนย์เรยีนรู้การเพิ�มประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.อ.สุไหงโก-
ลก)  

การมแีหล่งเรยีนรู้การผลิตสนิค้าเกษตรที�ถูกต้องและเหมาะสมสําหรบัชุมชน ตามหลักการ คน–

พื�นที�–สนิคา้ ดว้ยโอกาสในด้านของพื�นที�ที�ใกลแ้หล่งตลาดการคา้แหล่งใหญ่ในพื�นที� รวมถงึความสามารถใน
การเชื�อมโยงสู่ตลาดการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ประกอบกับการสร้างการรับรู้ เกี�ยวกับความไม่
ปลอดภยัของผกัในตลาดซึ�งมกีารใช้สารสารเคม ีเช่น ปุ๋ ยเคม ียาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพชื ฮอรโ์มนเร่งการ

เจรญิเติบโต เพื�อเพิ�มคุณภาพผลผลติ เพื�อให้ผลผลติมขีนาดที�ใหญ่ขึ�นและรสชาติดขี ึ�น แต่ไม่ได้คํานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้บรโิภค สิ�งเหล่านี� คอื หลกัการในการนํามาปรับใช้พฒันาศูนย์เรยีนรู้ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยเีสรมิใหม้คีวามโดดเด่น ดงันี� 

� . ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติมาใชใ้นการบรหิารจดัการผลติและควบคมุปัจจยัการผลติ  
    - การคดัเลอืกเมลด็พนัธุท์ ี�ดมีคีณุภาพสงู  
    - การใชเ้มลด็พนัธุใ์นปรมิาณที�ถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัวชิาการในกากรผลติ  
    - การใชปุ้๋ ยหมกัอนิทรยีคุ์ณภาพสูงทดแทนการใชปุ้๋ ยเคม/ีปฏเิสธการใช้ปุ๋ ยเคม ี  
    - การใช้สารชวีภัณฑ์ในการป้องกันกําจดัโรคและแมลงศตัรูพชืตามกระบวนการจัดการศตัรูพชื

โดยวธิผีสมผสาน  
� . การสร้ารายได้จากกจิกรรมการเกษตรที�หลากหลาย (เกษตรผสมผสาน) เช่น การเพาะเห็ด

นางฟ้า(จําหน่ายกอ้นเหด็นางฟ้า และผลผลติเห็ดนางฟ้า) การเลี�ยงไกไ่ข ่การเลี�ยงชนัโรง  
� . สรา้งระบบการผลติ มาตรฐานสนิคา้เกษตร GAP รบัรองคุณภาพของสนิคา้ 
4. การสร้างตลาดให้กบัเกษตรกร เพื�อเป็นแหล่งกระจายผลผลติ สนิค้า/บรหิาร อาหารปลอดภัย

ใหก้บัผู้บรโิภคไดเ้ขา้ถงึ 
� .�  จดัตั �งคณะทาํงาน ศพก. การบรหิารจดัการ และบทบาทหน้าที�ของผูเ้กี�ยวขอ้ง 
� . การแต่งตั �งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสทิธภิาพการผลติสินค้าเกษตร ศพก. ระดับ

อําเภอ ตามคําสั �งอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส ที� � � � /� � � �  ลงววนัที� � �  

มกราคม พ.ศ.� � � �  ซึ�ง เจ้าของแปลงเรยีนรู ้(เกษตรกรต้นแบบ) ที�จดัตั �งเป็นประธาน ศพก. เป็นผูพ้จิารณา
คดัเลอืกคณะกรรมการบรหิาร ศพก. และทมีงานตามความสมคัรใจและความพร้อมของแต่ละคน ทั �งนี�เพื�อ 
ใหก้ารบรหิารจดัการการดําเนินงาน ของ ศพก. เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดประกอบด้วย 
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   คณะท่ี 5 คณะกรรมการศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก  
1. นายกามารูเด็น  อิบรอฮิม  เกษตรกรต�นแบบ  ประธาน ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 

2. นายอับดุลเลาะ สะมะแอ  เกษตรกรผู�นําตําบลปาเสมัส  กรรมการ 

3. นายดึก  จันทร�แท�   เกษตรกรผู�นําตําบลปูโยะ  กรรมการ 

4. นายอาซาฮา  มะแอ   เกษตรกรผู�นําตําบลมูโนะ  กรรมการ 

5. นายเมธี   บุญรักษ�   เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย กรรมการ 

     ด�านเศรษฐกิจพอเพียง 

6. นายจัด  สระทองอินทร�  เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย กรรมการ 

     ด�านเกษตรผสมผสาน 

7. นายสมพร  แสนคํามา   เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย กรรมการ 

     ด�านไร�นาสวนผสม 

8. นายอิบรอฮิม  ดาโอะ   เกษตรกรต�นแบบศูนย�เครือข�าย กรรมการ 

     ด�านการจัดการศัตรูพืชชุมชน 

9. นายมาหามะสับรี   เจ�ะดอเลาะ  เกษตรกรเครือข�าย ของ ศพก. กรรมการ  

10. นางสาวยามีละ  แฉะ   เกษตรกรเครือข�าย ของ ศพก. กรรมการ 

11. นายอับดุลลาเต�ะ   บินมามุ  เกษตรกรเครือข�าย ของ ศพก. กรรมการ 

12. นายซอมะ   สาเมาะ   เกษตรกรเครือข�าย ของ ศพก. กรรมการ 

13. นางโนรา  มามะ   เกษตรกรเครือข�าย ของ ศพก. กรรมการ 

14. นายมะดิ   อารง   เกษตรกรเครือข�าย ของ ศพก. กรรมการ 

15. นายวรชาติ  แวมะ   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเกษตร กรรมการ 

     และสหกรณ� 

 

16. นายอาแว  บินบากา   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเกษตร กรรมการ 

     และสหกรณ� 

17. นางสาวซานีตา  อุมา   ผู�แทน ศบกต.ปาเสมัส  กรรมการ 

18. นายกิติศักดิ์  ชิณพงษ�   นักวิชาการส�งเสริมการเกษตร ผู�ประสานงาน 

     ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก 

 2. บทบาทหน�าท่ีผู�เกี่ยวข�อง 
    - ประชุมร�วมกันเพ่ือจัดทาแผนการดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนาศูนย�เรียนร�ูฯ 
    - ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว�  
    - ให�บริการข�อมูลข�าวสารด�านการเกษตรแก�สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
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    - ถ�ายทอดความร�ูให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
    - ติดต�อประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีเพ่ือแก�ไขป�ญหาให�กับสมาชิกโดยตรง 
    - ประชาสัมพันธ�ในการดําเนินงานของศูนย�เรียนรู�ฯ 
    - เป�ดโอกาสให�หน�วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข�ามาทาวิจัยในศูนย�เรียนร�ูฯ 
    - เชื่อมโยงการทํางานร�วมบูรณาการกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน (อบต. ศบกต. ศูนย�เครือข�าย ศพก.)  

   � . เจา้หน้าที�สง่เสรมิการเกษตร 
            - เจา้หน้าที�ส่งเสรมิการเกษตรระดบัจงัหวดั 
               บทบาทหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ส่งเสรมิในการดําเนินการขบัเคลื�อน ศพก. เจ้าหน้าที�ในพื�นที�มคีวาม

เขม้แข็งและมีความพรอ้มในการขบัเคลื�อนศูนย์เรยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 
และตัวเจ้าหน้าที�ส่งเสรมิมีความเขา้ใจในการดําเนินงาน ศพก. จึงส่งผลให้ทศิทางการดําเนินงาน ศพก. 
เป็นไปตามเป้าหมาย พรอ้มทั �งมั �นใจว่า หากไม่มงีบประมาณการขบัเคลื�อนการดําเนินงาน ศพก. กส็ามารถ
ดาํเนินการได ้เพราะเจา้หน้าที�ไดม้กีารวางแผนการปฏบิตังิานไว้ลว่งหน้าเรยีบร้อยแลว้  

              - เจา้หน้าที�สง่เสรมิการเกษตรระดบัอาํเภอ 
              ทําหน้าที�บูรการการทํางานกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และเครอืขา่ย ชี�แจงวตัถุประสงคข์อง ศพก. 
และผลลพัธ์ที�ต้องการให้เกดิขึ�น โดยทําให้เห็นผลลพัธ์ที�เป็นรูปธรรม จงึสามารถสร้างความน่าเชื�อถือได ้

นอกจากนี�การมมีนุษย์สัมพนัธ์ที�ดชี่วยให้สามารถของความร่วมมือจากหน่วยงานทั �งในระดับอําเภอและ
ระดบัจงัหวดัได ้
- เจา้หน้าที�ส่งเสรมิการเกษตรระดบัตําบล 

     มบีทบาทในการบูรณาการการทํางานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง (Coordinator) โดยประสานงาน 
หน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้งทั �งรายในกรมส่งเสริมการเกษตร ภายนอกกรมส่งเสรมิการเกษตร เพื�อมาร่วมกัน
ดาํเนินงาน กจิกรรมต่าง ๆ ใน ศพก. เชน่ การใหค้วามรู้ การสนบัสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ  

    ผู้นําการเปลื�ยนแปลง (Change Agent) โดยกระตุ้นให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต การเพิ�ม

มลูค่าผลผลติ การเรยีนรูจ้ากที�ต่าง ๆ ทั �งการฝึกอบรม ศกึษาดงูาน และการตลาด 

   ผู้กระตุ้น (catalyst) เจา้หน้าที�ส่งเสรมิการเกษตรกระตุ้นให้เกษตรกรคดิ วเิคราะห ์เพื�อแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง โดยพยายามให้เกษตรกรพึ�งตนเองได้ ไม่ให้พึ�งพาแต่เจา้หน้าที�เพียงอย่างเดียว เพื�อให้การ
ดําเนินงาน ศพก. เกดิความยั �งยนื โดยสอนให้เกษตรกรคดิ วเิคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
พสิูจน์ให้เห็นผลด้วยตนเอง เช่น การเตรียมดินเกิดผลดีอย่างไร การลดการใช้สารเคมีเกิดผลดีต่อตัว
เกษตรกรอยา่งไร เป็นต้น 

� .�  กาํหนดแผนในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่สมาชกิและเกษตรกรทั �วไป 

ศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก ได�ดําเนินงานตามแผนงาน/
กิจกรรมการอบรมตามท่ีได�กําหนด เช�น การผลิตก�อนเห็ดนางฟ�าเพ่ือการจําหน�ายก�อนเห็ดและดอกเห็ดนางฟ�า  
การทําปุ�ยหมักชีวภาพ/การตรวจหาค�าวิเคราะห�ดิน การผลิตเช้ือราไตรโครเดอร�ม�า และการป�องกันกําจัดศัตรูพืช
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ด�วยวิธี IPM รวมถึงการจัดงานวัน Field day เริ่มต�นฤดูกาผลิตใหม� ป� 2561 ถ�ายถอดความรู�ให�กับสมาชิกและ
เกษตรกรท่ัวไป ได�อย�างทั่วถึง ซึ่งได�ใช�กลไกลผ�านเครือข�าย ศพก. 11 ศูนย� และแปลงใหญ�  

3.5 ขับเคลื่อนกากรดําเนินงาน ศพก. 
1) จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู�ฯ ไตรมาศละ 1 คร้ัง กรณีมีป�ญหาเร�งด�วนก็สามารถเรียก

ประชุมได�ตลอดเวลา 
2) ประชุมสมาชิก ศพก. 2 ครั้งต�อป� เพ่ือกําหนดทิศทาง/วางแผนการขับเคลื่อน ศพก. ให�เป�นไปตาม

เป�าหมายท่ีกําหนด 
3) จัดทีมติดตาม/เย่ียมเยียน แปลงของสมาชิกเกษตรกร และ ศพก. เครือข�าย. 11 ศูนย� 
3.6 การให�บริการ/กิจกรรม 
ศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก ได�จัดทําแผ�นพับแจกจ�าย ให�กับ

เกษตรกรและชาวบ�านท่ัวไปในพ้ืนท่ีตามโอกาสต�างๆ เช�น การร�วมออกให�บริการอําเภอเคล่ือนท่ี การจัด
นิทรรศการ รวมถึงการประชาสัมพันธ�ให�กับเกษตรกรกทราบในกรณีท่ีลงพ้ืนที่พบปะ/เย่ียมเยียน ท้ังน้ี เพ่ือต�องการ
ให�ผู�ท่ีสนใจสามารถเข�าถึง ศพก.อ.สุไหงโก-ลก ได�ง�ายและตรงกับความต�องการ มากท่ีสุด  

3.7 สร�างเครือข�าย 
ช�องทางในการสร�าเครือข�ายเริ่มมาจากเกษตรกรท่ีมีความชอบในอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกัน และมา

รวมกลุ�มภายใต�กิจกรรมเดียวกัน มีการคัดเลือกประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการของกลุ�ม พร�อม
กระต�ุนให�คนได�เห็นถึงผลประโยชน�ร�วมกัน เป�าหมายเดียวกัน  

3.8 การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
1) จัดทาแผ�นพับเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
2) ประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 11 ศูนย� 
3) ประชาสัมพันธ�ผ�านหอกระจายข�าวหมู�บ�าน 
4) การจัดทําข�าวแผน/ผลการดําเนินงาน ผ�าน line application และ Facebook 
5) ใช�วิธีบอกต�อ และ ผ�านเครือข�าย อกม. 
6) โทรศัพท� Smart Phone กล�ุม line application 
3.9 การบูรณาการหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี 

 - มีการติดต�อประสานงานขอความร�วมมือจากหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องให�มาสนับสนุนความรู�ทาง
วิชาการและป�จจัยการผลิตทางด�านการเกษตร ให�บริการเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 - ในระดับจังหวัด ได�มีการประสานอุปกรณ� และส่ือการเรียนร�ูในรูปแบบต�างๆ เพ่ือสนับสนุนการถ�ายทอด
ความรู�ให�กับเกษตรกรเป�าหมาย ตลอดจนวิทยากรท่ีมีความเชียวชาญมาบรรยาย ลดความเบ่ือหน�าย สร�างความรู�
ใหม�ให�กับเกษตรกรมีมุมมองท่ีกว�างมากย่ิงข้ึน 
 - ในระดับอําเภอ มีการประชุมร�วมกันระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยมีเกษตรอําเภอเป�นประธาน
คณะทํางาน เกษตรตําบลเป�นเลขานุการคณะทํางาน 
 3.10 การติดต�อประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีเพื่อแก�ไขป�ญหาให�กับสมาชิก 
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 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก เม่ือขอรับบริการผ�าน ศพก.อ.สุไหงโก-ลก แล�ว นายกามารูเด็น อิบรอ
ฮิม จะติดต�อประสานงานร�วมกับทีม  เพ่ือแจ�งเร่ืองของข�อมูลทางด�านวิชาการท่ีเก่ียวข�องในส�วนราชการน้ันๆ ได�รับ
ทราบ พร�อมติดตามให�คําแนะนํา และติดตามผลความก�าวหน�า 
 3.11 การเป�ดโอกาสให�หน�วยงานหรือสถาบันศึกษาเข�ามาทําวิจัย 
 ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก โดย เจ�าหน�าท่ีเกษตรตําบล 
ผู�ประสานงาน ได�แจ�งติดต�อไปยังคณะอาจารย�ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ให�ทราบ เพ่ือคิดหัวข�อ
การทําวิจัยสู�การพัฒนาต�อไป ซึ่งอยู�ในช�วงของการดําเนินการรวบรวมข�อมูล 
4. ประโยชน�ของ ศพก. ต�อส�วนรวม 

    เป�นแหล�งเรียนร�ูการผลิตสินค�าเกษตรในชุมชน และให�คําปรึกษาแก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีได� โดยเรียนรู�จาก 

จากปฏิบัติจริง เพ่ือความเข�าใจท่ีแท�จริง ส�งผลไปสู�การคิดเป�น สามารถนําไปปฏิบัติได� มีหลักสูตรการเรียนรู� ฐาน

การเรียนรู� แปลงเรียนรู� และการบริการข�อมูลข�าวสารด�านการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี มีประโยชน�แก�บุคคล

ท่ัวไป เป�นแหล�งเรียนรู�เร่ืองการรวมกลุ�มแปลงใหญ�ของกรมส�งเสริมการเกษตร เป�นแหล�งบูรณาการหน�วยงาน 

ต�าง ๆ 

5. ป�จจัยความสําเร็จ 

  ป�จจัยสู�ความสําเร็จ เกิดการค�นหาตัวตนของประธาน ศพก. การมองศักยภาพและความถนัด 

ความเสียสละเพ่ือส�วนรวม ความอดทน และการมองตลาดนําการผลิต และเมื่อ ศพก.พ่ึงพาตนเองได� จึงมีความ

พร�อมที่จะนําชุมชนให�เกิดรายได�ตามมา ป�จจุบันมีกลุ�มเพาะเห็ดนางฟ�าท่ีเข�มแข็ง 4 กลุ�ม มีเงินทุนหมุนเวียน มีการ

เพาะเห็ดนางฟ�าเพื่อจําหน�ายผลผลิต สร�างรายได�ให�เกษตรกรเข�าใจถึงการทําการเกษตรแบบผสมผสานได�ดีย่ิงข้ึน 

6. ป�ญหา/อุปสรรค 
1) บทบาทของ ศบกต. ท่ีตั้งไว� ยังไม�มีความชัดเจนในการขับเคล่ือน ศพก. เพราะหากบูรณาการร�วมกันได�

จะเป�นช�องทางการต�อยอดของ ศพก. สู�ชุมชนได�เป�นอย�างดี 
2) การจัดทําแปลงเรียนร�ูเกษตรผสมผสานขาดความต�อเน่ือง ซ่ึงเกิดจากป�ญหาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ี 
 
 

7. ข�อเสนอแนะ 
 1) ควรมีหลักการไปสู�การปฏิบัติเพื่อผลักดันให� องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีเง่ือนไขเกี่ยวข�องในการ
พิจารณาผ�าน คณะกรรมการ ศบกต. ในส�วนของงบพัฒนาภาคการเกษตร 
 2) เน�นการสนับสนุนงบประมาณด�านเทคโนโลยี ให� ศพก. เกิดความน�าสนใจ เป�นแห�งเรียนรู� ผ�าน
กระบวนการวิเคราะห�ความต�องการของคณะกรรมการ ศพก. สามาชิก ศพก. และชุมชน  และเม่ือมีความพร�อมจึง
ขยายไปรวมถึง เครือข�ายศพก. ด�วยเช�นกัน 
  
 

*************************************** 
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รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ 

นายกมล ไชรัตน� ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ�ด�านการเกษตร 

อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส เป�นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลกูไม�ผล โดยมีพื้นที่ปลูกไม�ผล ได�แก� 

ลองกอง 5,798 ไร� เกษตรกร 2,651 ราย เงาะ 3,290 ไร� เกษตรกร 1,646 ราย มังคุด 2,967 ไร� 

เกษตรกร 1,841 ราย ทุเรียน 1,187 ไร� เกษตรกร 633 ราย สละ 468 ไร� เกษตรกร 332 ราย และไม�ผล

อื่น ๆ 453 ไร� รวมเป�น 14,163 ไร� ซึ่งผลผลิตมังคุดที่ออกสู�ท�องตลาดมีปริมาณมาก จํานวน ๒,๑๕๐ ตัน 

ผลผลิตดังกล�าวเป�นที่ต�องการของตลาดผู�บริโภคและตลาดส�งออกเพียงร�อยละ ๓ ส�วนผลผลิตที่เหลืออีก              

ร�อยละ ๙๗ ไม�เป�นที่ต�องการของตลาดส�งออกด�วยเหตุผลที่มาจากผลผลิตด�อยคุณภาพ ทั้งเนื้อแก�วยางไหล 

และผลเล็กเกินไป ซึ่งทําให�เกษตรกรขาดรายได�อันพึงจะได�คิดโดยประมาณการจากข�อมูลราคาเปรียบเทียบ

จากอําเภอใกล�เคียงแล�ว เกษตรกรผู�ผลิตมังคุดจะสูญเสียรายได� โดยภาพรวมประมาณป�ละ ๑๕ - ๒๐               

ล�านบาท ดังนั้นจึงจําเป�นต�องมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของมังคุดให�ได�คุณภาพตรงตามความต�องการของ

ตลาด ลดต�นทุนการผลิต เพิ่มมูลค�าผลผลิต เพื่อสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรผู�ผลิตมังคุดอย�างยั่งยืน 
 

ประวัติของเกษตรกรต�นแบบ 

 นายกมล ไชรัตน� เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2510 ป�จจุบันอายุ 5๒ ป� อย�ูบ�านเลขที่ 176/17 

หมู�ที่ 5 ตําบลฆอเลาะ อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 มีบุตร 1 คน 
 

แรงบันดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.)  

นายกมล ไชรัตน� เป�นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนและทําการเกษตรแบบผสมผสานตั้งแต�                  

ป� 2542 บนพื้นที่ 23 ไร� มีรายได�เลี้ยงครอบครัว ด�วยความที่เป�นคนใฝ�รู�จึงมีความมุ�งมั่นพัฒนาตนเอง                 

โดยการเข�าอบรมและเดินทางศึกษาดูงาน การทดลองปฏิบัติจริง โดยนําความรู�ที่ได�รับจากการไปอบรมหรือ 

พบเห็น มาปรับ ทดลอง เพิ่มเติมในส�วนของภูมิป�ญญาที่ตนเองมี เกิดเป�นองค�ความรู�ที่สอดคล�องกับบริบทและ

สภาพของพื้นที่ จนเป�นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ สามรถเป�นแบบอย�างให�กบัเกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน

ได�เป�นอย�างดี 



  ป� พ.ศ. 2558 จนถึงป�จจุบัน ได�จัดตั้งเป�นศูนย�เรียนรู�การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อ

การส�งออก (ศพก.) โดยมีนายกมล ไชรัตน� เป�นประธาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตของมังคุดให�ได�คุณภาพ 

ตรงตามความต�องการของตลาด ลดต�นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร�างรายได�ให�กับเกษตร

ผู�ผลิตมังคุดอําเภอแว�งอย�างยั่งยืน โดยมีแปลงเรียนรู� หลักสูตรการเรียนรู� และฐานการเรียนรู� ดังนี้ 
 

1. แปลงเรียนร�ู 

             แปลงเรียนรู� เป�นแปลงของเกษตรกรต�นแบบ (นายกมล ไชรัตน�) ที่อยู�ภายในศูนย�เรียนรู�ฯ สถานที่มี

ความพร�อม มีความเหมาะสม สามารถใช�เป�นแปลงสาธิตให�กับเกษตรกรที่เข�ามาศึกษาได� โดยเกษตรกรต�นแบบ

ยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการให�ผู�ที่เข�ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน และ

เป�นสถานที่ในการถ�ายทอดองค�ความรู� ศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรและผู�สนใจทั่วไปทั้งในชุมชน ตลอดจน

เกษตรกรภายนอก 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. หลักสูตรการเรียนร�ู 

 หลักสูตรหลัก 

  1. การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตมังคุด 

  2. การลดต�นทุนการผลิตมังคุด 

  3. อาชีพเสริมเพิ่มรายได� 

 หลักสูตรบังคับ 

  1. เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรผสมผสาน 

 หลักสูตรเสริม 

  1. บัญชีครัวเรอืน 

  2. การใช�น้ําอย�างรู�คุณค�า 

  3. การรวมกลุ�มองค�กรเกษตรกร 
 

3. ฐานการเรียนร�ู 

 ฐานการเรียนร�ูที่ ๑ : การจัดการมังคุดคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว การตัดยอด 

การจัดการให�ผลมังคุดมีขนาดเป�นที่ต�องการของตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานการเรียนร�ูที่ 2 : การตรวจวิเคราะห�ดิน เพื่อให�เกษตรกรใช�ปุ�ยอย�างถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ลดป�ญหาสิ่งแวดล�อม มีองค�ความรู�การจัดการดินและปุ�ยอย�างถูกต�องตรงตามหลักวิชาการ โดยเน�น

การใส�ปุ�ยตามค�าการวิเคราะห�ดิน เพื่อให�ทราบปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการใส�ปุ�ยให�ตรงตามค�า

วิเคราะห�ดิน สามารถลดต�นทุนได�อีกทางหนึ่ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ฐานการเรียนร�ูที่ 3 : การผลิตปุ�ยชีวภาพเพื่อลดต�นทุน  เพื่อให�เกษตรกรมีความรู�ความสามารถ                  

ในการใช�ปุ�ยคอก ป�ุยอินทรีย� ปุ�ยหมัก เป�นหลัก เพื่อเป�นการปรับปรุงคุณภาพดินควบค�ูไปด�วย ทําให�ดินมี

คุณภาพดี ร�วนซุย สังเกตได�จากไส�เดือนที่อย�ูในดินซึ่งเป�นดัชนีชี้วัดถึงดินที่มีคุณภาพดี และให�ใช�ปุ�ยเคมีเป�น            

ปุ�ยรอง 
 

 
                                                                                          
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 ฐานการเรียนร�ูที่ 4 : การใช�นํ้าอย�างร�ูคุณค�า ในการปลูกไม�ผลและไม�ยืนต�น จะต�องให�น้ําอย�าง

สม่ําเสมอ การให�น้ําแบบเฉพาะจุด บริเวณรากพืชโดยตรง น้ําจะถูกปล�อยจากหัวปล�อยน้ําสู�ดิน ซึ่งน้ําจะซึม             

ลงไปในดินบริเวณเขตรากพืช ทําให�ต�นพืชเจริญเติบโตทางลําต�นและใบได�ดี 

 
                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ฐานการเรียนร�ูที่ 5 : ดัชนีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลมังคุดให�ถูกต�องและถูกวิธี การทําความ

สะอาดผล การคัดขนาด และการแยกเกรด สามารถเพิ่มคุณภาพผลมังคุดได� และสามารถขนส�งผลผลิตไปสู�

ปลายทางได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานการเรียนร�ูที่ 6 : การเรียนร�ูด�านบัญชี เพื่อให�เกษตรกรเรียนรู�การทําบัญชีรับ-จ�าย ในครัวเรือน  

บัญชีต�นทุนประกอบอาชีพ ส�งเสริมการใช�แอพพลิเคชั่น Smart Me ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ� ให�แก�

เกษตรกร เพื่อม�ุงเน�นให�เกษตรกรมีการนําบัญชีไปใช� คิดวิเคราะห� วางแผนในการประกอบอาชีพ สามรถลดหนี้ 

แก�จน ลดต�นทุนการผลิต พร�อมวางแผนการผลิตได�อย�างเหมาะสม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฐานการเรียนร�ูที่ 7 : การเรียนร�ูด�านการเลี้ยงสัตว�ป�กเพิ่มรายได� โดยการเลี้ยงไก�ไข� เพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน เพื่อลดรายจ�าย เหลือแล�วจําหน�ายเพื่อเพิ่มรายได� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานการเรียนร�ูที่ 8 : การเรียนร�ูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให�เกษตรกรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การทําเกษตรทฤษฎีใหม� ไปปรับใช�ในการประกอบอาชีพการเกษตรอย�างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีการดําเนินงาน 

 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 

  น ายกมล  ไชรัตน� เป�นวิท ยาก รป ระจํ าศูน ย�เรี ยน รู�ฯ  มี ห น�าที่ ในการถ�ายท อด

เทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตมังคุดคุณภาพ มีการบริหารจัดการองค�รวม ทั้งส�งเสริมให�ชาวสวนมังคุด 

มีการผลิตมังคุดคุณภาพดี และยังเป�นศูนย�กลางในการพัฒนาชาวสวนมังคุดให�มีความสามารถในการผลิตและ

ตลาดมังคุด รวมทั้งการสร�างเครือข�ายที่เข�มแข็ง โดยการปฏิบัติจริง แล�วนํามาถ�ายทอดให�เกษตรกร 
 

 2. การกําหนดแผนการถ�ายทอดความร�ูให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

  ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส จะมีการ

กําหนดแผนการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ในแต�ละเดือนและมีการดําเนินการตามแผน

ที่กําหนด และประสานหน�วยงานภาคีร�วมถ�ายทอดความรู� ตามหลักสูตรที่กําหนดไว� เช�น การใช�ปุ�ยตามค�า

วิเคราะห�ดิน จะมีทีมศูนย�จัดการดินปุ�ยชุมชนอําเภอแว�ง (ศูนย�เครือข�าย ศดปช.บ�านสาวอ ต.โละจูด) ทําการ

วิเคราะห�ดินให�กับเกษตรกรเบื้องต�น โดยใช�เครื่องมือตรวจวิเคราะห�ดินเบื้องต�น และเกษตรกรต�นแบบเจ�าของ

ศูนย�เรียนรู�ฯ ไปเข�ารับการอบรมมาก็จะนําองค�ความร�ูที่ได�รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ถ�าได�ผลลัพธ�ที่พึง

พอใจแล�วก็จะมาถ�ายทอดให�ความรู�แก�สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

 

 

 



 3. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 

  3.1 จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนรู�ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีป�ญหา

เร�งด�วนก็สามารถเรียกประชุมได�ตลอดเวลา  

  3.2 พิจารณาจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของศูนย�เรียนรู�ฯ               

ในส�วนที่ยังขาดอย�ู หรือต�องการเพิ่มเติมจากหน�วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

  3.3 จัดให�คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 
 

 4. เครือข�ายของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอแว�ง 

  - ศพก.การผลิตลองกองเชิงประณีต บ�านน้ําขาว ตําบลกายูคละ 

  - ศพก.การผลิตทุเรียนคุณภาพ บ�านบาเละ ตําบลแม�ดง 

  - ศพก.เกษตรผสมผสาน บ�านสาวอ ตําบลโละจูด 

  - ศพก.ยางพารา บ�านบูเกะตา ตําบลโละจูด 

  - ศพก.ข�าวอินทรีย� บ�านเจ�ะเหม ตําบลแว�ง 

  - ศพก.มะนาวนอกฤดู บ�านเขาสามสิบ ตําบลโละจูด 

  - ศพก.ส�มโชกุน บ�านกูวา ตําบลแว�ง 

  - ศพก.เกษตรผสมผสาน บ�านน้ําขาว ตําบลกายูคละ 

  - ศพก.มังคุด บ�านเขาสามสิบ ตําบลโละจูด 

  - ศูนย�จัดการดินป�ุยชุมชน บ�านสาวอ ตําบลโละจูด 

  - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน บ�านเจ�ะเหม ตําบลแว�ง 

  - ศูนย�จัดการศัตรูพืชชุมชน บ�านยะหอ ตําบลแม�ดง 
 

 5. การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร

อําเภอแว�ง 

  5.1 ประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 

  5.2 ประชาสัมพันธ�ผ�านหอกระจายข�าวหมู�บ�าน 

  5.3 จัดทําแผ�นพับเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

  5.4 ใช�วิธีบอกต�อ 
 

 6. การบูรณาการหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ 

  คณะกรรมการต�าง ๆ ที่แต�งตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือ และบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดีในการดําเนินงาน

ขับเคลื่อน ศพก. ตั้งแต�การวิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการ

ดําเนินงาน ศพก. รวมทั้งการให�บริการต�าง ๆ ของ ศพก. ซึ่งแต�ละหน�วยงาน จะมีการบูรณาการการทํางานที่

แตกต�างกันไป ตามแต�ละบทบาทและภารกิจของหน�วยงานนั้น ๆ ซึ่งนอกจากคณะกรรมการดังกล�าวแล�ว ยังมี

หน�วยงานจากภายนอกที่ไม�ใช�หน�วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ได�เข�ามาร�วมบรูณาการการทํางาน



และให�ความรู�ภายใน ศพก. อีกด�วย เช�น กระทรวงพาณิชย� และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) เป�นต�น ซึ่งผลสําเร็จจากการบูรณาการการทํางานร�วมกันของคณะกรรมการต�าง ๆ และ

หน�วยงานภาคี ส�งผลให� ศพก. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานได�อย�างต�อเนื่อง มีความเข�มแข็ง และเห็นผลเป�น

รูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนร�ูและให�คําปรึกษาแก�เกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ได� 
 

ป�จจัยความสําเร็จ 
 การดําเนินงาน ศพก. อําเภอแว�ง ประสบความสําเร็จได�เพราะเจ�าหน�าที่ส�งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกรต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาส�วนตัวในการทํางาน รวมถึงได�รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดเป�นอย�างดี นอกจากนี้ความสัมพันธ�อันดีระหว�างเจ�าหน�าที่ ผู�นําชุมชน และหน�วยงาน
ในพื้นที่ก็มีส�วนสําคัญ โดยการดําเนินงาน ศพก. อําเภอแว�งมีหน�วยงานที่ เกี่ยวข�องในพื้นที่  ทั้งในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� และนอกสังกัดกระทรวงเกษตร ทํางานร�วมกัน ทั้งในด�านการสนับสนุนวิชาการ
และการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกหน�วยงานให�ความร�วมมืออย�างเต็มใจ ทําให�การดําเนินงาน ศพก. อําเภอ
แว�ง เป�นไปอย�างราบรื่น และประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบมีความรู� ความสามารถ เป�นผู�ที่
เสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย� มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร และดําเนินงานให�ชุมชนมีแหล�ง
ความรู� และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



องค�ความร�ูในการผลิตมังคุดคุณภาพ (เทคนิคการตัดแต�งก่ิงมังคุด) 

ของนายกมล ไชรัตน� ประธานศูนย�การเรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร      

อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส 

 
นายกมล ไชรัตน� ได�แนะนําการตัดแต�งกิ่งมังคุดแบบภูมิป�ญญาท�องถิ่น สามารถทําให�ผลผลิตได�

มาตรฐานตามความต�องการของตลาด 

การตัดแต�งกิ่ง โดยการตัดแต�งกิ่งกระโดง ภายในทรงพ�ุมให�มีแสงแดดส�องถึง มีการถ�ายเทอากาศ

ภายในทรงพุ�มได�ดี ซึ่งสวนของนายกมล ไชรัตน� จะมีการตัดยอดมังคุดหลังจากไว�กิ่งประมาณ 30 กิ่งหรือ 15 

ค�ู เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการเรื่องโรคแมลง และการเก็บเกี่ยว การตัดแต�งกิ่งจะดําเนินการทุกระยะ

ของการดูแลเพื่อให�ต�นสมบูรณ�ผลโตมีคุณภาพ ดังนี้ 

1. ตัดแต�งกิ่ง เมื่อมีทรงพุ�มหนาแน�น 

2. ตัดกิ่งห�างจากต�น 4 ข�อ เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาภายในทรงพุ�มได�ง�าย 

3. ตัดแต�งกิ่งให�เป�นทรงกรวยเพื่อให�ได�รับแสงอย�างทั่วถึง และป�องกันแมลงที่แฝงอยู�ในร�มเงา 

4. ตัดแต�งกิ่งทับซ�อน เพื่อลดภาระให�ต�นไม�ต�องส�งอาหารไปเลี้ยงกิ่งที่ไม�มีประโยชน� 

5. ตัดแต�งกิ่งค�ูแรกสูงจากพื้นดินไม�น�อยกว�า 1.20 เมตร เพื่อให�ดูแลบํารุงรักษาโคนต�นได�ง�าย 

ดังนั้น เมื่อตัดแต�งกิง่มังคุดอย�างถูกวิธีแล�วก็จะสะดวกและบงัเกิดผลดหีลายอย�าง เช�น 

  - ต�นมังคุดสามารถใช�ปุ�ยได�อย�างมปีระสทิธิภาพ 

  - ดูแลรักษาง�าย 

  - ให�ผลใหญ�สม่ําเสมอ 

  - เก็บผลได�ง�ายและเร็วกว�าเดมิ 

            - ผลผลิตได�ราคาดี 

 

 



ลองกองต�นเตี้ย...เสียน�อยเพื่อให�ได�มาก 

นายผิน  วงษ�น�อย ประธานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต อําเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 

 ธรรมชาติของลองกองเป�นไม�ผลยืนต�นที่มีอายุยืน ลักษณะการเติบโตจะสูงโปร�งขยายตามแนวตั้ง

มากกว�าการขยายออกด�านข�าง ซึ่งในแปลงที่ปลูกลองกองร�วมกับพืชชนิดอื่น ต�นลองกองจะยิ่งสูงเพื่อหาแสง 

หากเกษตรกรไม�ใส�ใจตัดแต�งทรงพุ�มเพื่อดูแลทรงต�นตั้งแต�ต�นลองกองอายุยังน�อย ลองกองที่มีอายุเกินยี่สบิป�จะ

มีความสูงเกิน 5 เมตรซึ่งเป�นอุปสรรคสําหรับการจัดการผลผลิตลองกองคุณภาพเป�นอย�างยิ่ง 

 10 ป� ที่ผ�านมานายผิน วงษ�น�อย เกษตรกรต�นแบบ เจ�าของแปลงเรียนรู�ซึ่งเป�นทีต่ั้งของศูนย�เรียนรู�การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได�ทดลองตัดยอดของต�นลองกองที่มี

ความสูงเกิน 4 เมตร ให�เตี้ยลง เพื่อช�วยให�การจัดการลองกองคุณภาพทําได�ง�ายขึ้น โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับ

เกษตรกรสูงอายุ ที่มีป�ญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ 

 การทําลองกองต�นเตี้ย มีข�อควรพิจารณา ดังน้ี 

1. ต�นลองกองอายุ 12 – 15 ป� เป�นระยะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเริ่มควบคุมทรงพุ�มด�วยการตัดยอด 

2. ความสูงที่เหมาะสมสําหรับการตัดยอดลองกองแต�ละต�น ขึ้นอย�ูกับกิ่งด�านข�าง เพราะโดยธรรมชาติ

ลองกองเป�นไม�ผลที่มีลูกบริเวณกิ่ง  

3. ความสูงไม�เกิน 4 เมตร เป�นความสูงที่เหมาะสมสําหรับต�นลองกอง ซึ่งสะดวกสําหรับเกษตรกรในการ

ตัดแต�งช�อดอก – ช�อผล เพื่อผลิตลองกองคุณภาพ 

4. ช�วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตัดลองกองต�นเตี้ย คือช�วงปลายเดือน ตุลาคม หลังระยะการเก็บเกีย่ว

และเป�นช�วงต�นของฤดูฝนในภาคใต� (น้ําฝนจําเป�นสําหรับการหล�อเลี้ยงลําต�นให�ความช�ุมชื้น) 

5. วิธีการตัดเพื่อทําลองกองต�นเตี้ย ควรตัดด�วยเลื่อยให�แผลมีลักษณะเป�นแนวเฉียง อาจจะทาปูนแดง

หลังการตัดหรือไม�ก็ได� เพื่อป�องกันแผลเน�า 

6. หลังการตัดเพื่อทําลองกองต�นเตี้ย สามารถบํารุงต�นด�วยปุ�ยสูตร 15 – 15 – 15 ต�นละ 1-2 กิโลกรัม 

ตามขนาดของต�น   

การทําลองกองต�นเตี้ย อาจส�งผลให�ปริมาณผลผลิตลองกองลดลงถึงร�อยละ 30 เนื่องจากกิ่งที่หายไป  

แต�สิ่งที่เกษตรกรจะได�รับเพิ่มขึ้นคือ ปริมาณผลผลิตของลองกองคุณภาพ และราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากการทํา

ลองกองต�นเตี้ยช�วยให�เกษตรกรสามารถตัดแต�งช�อดอก – ช�อผล ได�ง�ายขึ้น อีกทั้งยังเป�นการลดต�นทุนด�าน

แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร เพราะสามารถเก็บผลผลิตได�เองโดยไม�ต�องจ�างแรงงาน  

 ในป�จจุบันเกษตรกรส�วนใหญ�ของอําเภอระแงะ เป�นเกษตรกรสูงอายุที่มีป�ญหาเรื่องการขาดแคลน

แรงงาน เพราะลูกหลานต�างหันหลังให�กับการทําการเกษตรมุ�งหน�าเข�าเมืองเพื่อขายแรงงานและแสวงหา

โอกาสที่ดีกว�า การทําลองกองต�นเตี้ย ช�วยต�อความหวังให�ต�นลองกองในอําเภอระแงะยังคงอย�ู แต�ด�วยสภาพ

ต�นที่ทรุดโทรมจากการขาดการบํารุงดูแล เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ําอย�างต�อเนื่องยาวนาน ถือเป�นความท�า

ทายให�ทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�องต�องเร�งเดินหน�าฟ��นฟูและหาทางออกให�กับไม�ผลในตํานานนี้ต�อไป 

“ระแงะเมอืงพระยา ลองกองล้ําค�า ประชามีน้ําใจ” 
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รายงานผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต�นแบบ  
นายสัณฐติิสุข  แก�วคง ประธานศนูย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค�าเกษตร (ศพก.) 

อําเภอสคุิรนิ จังหวัดนราธิวาส 
 

 

ข�อมูลสถานการณ�ด�านการเกษตร 
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป�นอําเภอที่มีพ้ืนที่ชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกไม�ผลเป�นส�วนใหญ�      

(S1, S2) โดยมีพ้ืนที่ปลูกไม�ผล ได�แก� ลองกอง 6,399 ไร� เกษตรกร 2,230 ราย เงาะ 5,271 ไร� เกษตรกร 

1,989 ราย มังคุด 2,248 ไร� เกษตรกร 1,096 ราย ทุเรียน 2,588 ไร� เกษตรกร 1,053 ราย และไม�ผลอื่น  ๆ

637 ไร� รวมเป�น 17,525 ไร� ส�วนตําบลภูเขาทองมีการปลูกมังคุด จํานวน 2,248 ไร� คิดเป�นร�อยละ ๑2.8๓ 

ของพ้ืนที่ไม�ผลทั้งอําเภอ ซ่ึงผลผลิตมังคุดแต�ละป�ของอําเภอสุคิริน ออกสู�ตลาดกว�า 800 ตัน เม่ือผลผลิตล�นตลาด 

ประกอบ กับคุณภาพผลผลิตไม�ดี ไม�ตรงตามความต�องการของผู�บริโภค ส�งผลให�ราคาผลผลิตตกตํ่า และไม�สามารถ

จําหน�ายผลผลิตได�ดังน้ัน จึงจําเป�นต�องมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของมังคุดให�ได�คุณภาพ ตรงตามความต�องการ

ของตลาด ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค�าผลผลิต เพ่ือสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรผู�ผลิตมังคุดอย�างย่ังยืน 

ประวตัิของเกษตรกรต�นแบบ 
นายสัณฐิติสุข  แก�วคง  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2496 ป�จจุบันอายุ ๖๕ ป� อยู�บ�านเลขที่ 58 หมู�ที่ 2     

บ�านภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน        

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา เม่ือป� 2554 สมรสกบันางประทุม แก�วคง มีบุตร 5 คน 

แรงบนัดาลใจในการทํางานศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค�าเกษตร (ศพก.) 
นายสัณฐิติสุข แก�วคง เป�นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนและทําการปลูกพืชแบบผสมผสานต้ังแต�ป�       

พ.ศ. ๒๕๓๘ บนพ้ืนที่จํานวน ๑๘ ไร� มีรายได�เล้ียงครอบครัว ด�วยนิสัยที่เป�นคนมีจิตอาสาและใฝ�ร�ูจึงมีความมุ�งม่ัน
พัฒนาตัวเอง เข�าอบรมในการเข�าสู�กระบวนการเรียนร�ูก�อให�ทักษะในด�านการทําเกษตรจากอดีตจนถึงป�จจุบัน      
ป� พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ตามโครงการบูรณาการ
งานพัฒนาที่ ดิน ได�จัดต้ังเป�นศูนย�สาธิตและฟ��นฟูพัฒนาที่ ดิน พัฒนาทรัพยากรดิน และภูมิป�ญญาของ         
ปราชญ�ชาวบ�านมาบูรณาการกับเทคโนโลยีด�านการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เป�นศูนย�กลางด�านข�อมูลและ
แปลงสาธิต ด�านพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ 



๒ 

 

 
 

ป� พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�จัดต้ังเป�นศูนย�เรียนร�ู “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส” (ศูนย�เรียนร�ูเครือข�าย   
ปราชญ�ชาวบ�าน) ภายใต�โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
เป�นศูนย�เรียนร�ู สาธิต และถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านการพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว� ประมง เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน�นการปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชผักผสมผสาน ตลอดถึง
เป�นศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) และเน�นเกษตรต�นแบบมีแปลงเรียนร�ู การผลิต
มังคุดให�มีคุณภาพ ตลอดถึงการใช�นํ้าอย�างมีคุณค�าและเศรษฐกิจพอเพียง 

ป�จจุบันได�จัดต้ังเป�นศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (ศพก.) โดยมีนายสัณฐิติสุข 
แก�วคง เป�นประธาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตของมังคุดให�ได�คุณภาพ ตรงตามความต�องการของตลาด ลดต�นทุน
การผลิต เพ่ิมมูลค�าผลผลิต และสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรผู�ผลิตมังคุดอย�างย่ังยืน โดยมีแปลงเรียนร�ู หลักสูตรการ
เรียนร�ู และฐานการเรียนร�ู ดังน้ี 

๑. แปลงเรียนร�ู 
     แปลงเรียนร�ู เป�นแปลงของเกษตรกรต�นแบบ (นายสัณฐิติสุข แก�วคง) ที่อยู�ภายในศูนย�เรียนร�ูฯ สถานที่

มีความเหมาะสม มีความพร�อม สามารถใช�เป�นแปลงสาธิตให�กับเกษตรกรที่เข�ามาศึกษาได�โดยเกษตรกรต�นแบบ  
ยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการให�ผู�ที่เข�าศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน และเป�น
สถานที่ในการถ�ายทอดองค�ความร�ู ศึกษาดูงานให�แก�เกษตรกรและผู�สนใจท่ัวไปทั้งในชุมชน ตลอดจนเกษตรกร
ภายนอกที่เข�ามาศึกษาดูงานอย�างมีความสุข 
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๒. หลักสูตรการเรียนร�ู 
หลักสูตรหลัก 

1. การผลิตมังคุดให�มีคุณภาพ 

2. การลดต�นทุนการผลิตและการวิเคราะห�ดิน 

3. การป�องกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ� 

     หลักสูตรภาคบังคับ 

1. เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรผสมผสาน 

     หลักสูตรเสริม 

1. บัญชีครัวเรอืน 

2. การใช�นํ้าอย�างร�ูคุณค�า 

3. การรวมกลุ�มองค�กรเกษตรกร 

๓. ฐานเรียนร�ู 
     ฐานการเรียนร�ู 1 : เศรษฐกิจพอเพียง เป�นการนําแนวคิดที่จะเปล่ียนรูปแบบทําการเกษตร โดย  

ยึดหลักและน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป�นนําความร�ูที่ได�มาปรับใช�ในครัวเรือน และในชีวิตประจําวัน 
ของตนเองก�อน 
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ฐานการเรียนร�ู 2 : การลดต�นทุนการผลิต เน�นการใช�ปุ�ยอินทรีย�เป�นหลัก โดยการทําปุ�ยหมักชีวภาพ/ 
ปุ�ยอินทรีย�นํ้า และการวิเคราะห�ดิน ร�วมไปถึงการใช�ปุ�ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลาโดยเน�นการใช�ปุ�ยตามค�าการ
วิเคราะห�ดิน ได�แก� การส�งดินตรวจหาผลการวิเคราะห�ดินและใช�ปุ�ยตามค�าวิเคราะห� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนร�ู 3 : การป�องกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ� โดยการทํานํ้าหมักชีวภาพ  

เน�นการสาธิตวัสดุที่ใช� วิธีทํา และการนํามาผลิตใช�และประโยชน�ในป�องกันจํากัดแมลง และการทําฮอร�โมนสําหรับ
เร�งดอก เร�งผล เป�นต�น 
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ฐานการเรียนร�ู 4 : การผลิตมังคุดให�มีคุณภาพ โดยมีการเรียนร�ูและสาธิตตามกระบวนการ 
โรงเรียนเกษตรกร ซ่ึงมีการเรียนร�ูต้ังแต�การเตรียมต�นให�พร�อมสําหรับการออกดอก (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) ดังน้ี 

1. จัดการปุ�ยเพ่ือชักนําการแตกใบอ�อน 
2. ตัดแต�งกิ่งเพ่ือควบคุมขนาดทรงพุ�ม 
3. จัดการเพ่ือชักนําให�แตกใบอ�อน 
4. ป�องกันกําจัดโรคแมลงและไรศัตรูทําลายใบอ�อน 
5. กําจัดวัชพืช 
6. จัดการปุ�ยเพ่ือเตรียมความพร�อมต�นสําหรับการออกดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานการเรียนร�ู 5 : การใช�นํ้าอย�างรู�คุณค�า เป�นการเรียนร�ูในการใช�นํ้าอย�างร�ูคุณค�าในการ 

ปลูกพืชผักระบบนํ้าหยดและองค�ความร�ูในการใช�นํ้าในไม�ผล 
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เทคโนโลยีในการผลติมังคุดคณุภาพ 
องค�ความร�ูในการผลิตมังคุดคุณภาพ ของนายสัณฐิติสุข แก�วคง ประธานศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  มีกระบวนการบรหิารจัดการ 6 ระยะ ดังน้ี 
๑. ระยะการพักตัวหลังการเก็บเกี่ยว (กันยายน-ตุลาคม) 
     การตัดแต�งก่ิง ตัดแต�งก่ิงกระโดง ภายในทรงพุ�มให�โปร�งมีแสงแดดส�องถึงมีการถ�ายเทอากาศภายใน 

ทรงพุ�มได�ดีซ่ึงสวนของนายสัณฐิติสุข แก�วคง จะมีการตัดยอดมังคุดหลังจากไว�กิ่งประมาณ 30 กิ่งเพ่ือความสะดวก
ในการบริหารจัดการเรื่องโรคแมลง และการเก็บเกี่ยว  การตัดแต�งก่ิงจะดําเนินการทุกระยะของการดูแลเพ่ือให�   
ต�นสมบูรณ� ผลโตมีคุณภาพ 

         การทําความสะอาดแปลงหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือจัดการศัตรูพืช นายสัณฐิติสุข แก�วคง จะฉีดพ�นนํ้าล�าง
ต�นเพ่ือกําจัดโรคแมลงโดยเฉพาะพวกมดดําเพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนการออกดอก หากต�นไหนมีมดดําก็จะกําจัด
โดยการตัดทิ้งทั้งรังและเผาทําลาย ฉีดพ�นนํ้า ตัดแต�งให�ลําต�นโปร�งก็จะหมดป�ญหาเรื่องโรคแมลงรบกวน 

     การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช�ปุ�ย ใช�ปุ�ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 2 กิโลกรัมต�อต�น   
โดยการขุดดินต้ืนๆ ขนานกับลําต�นบริเวณเกือบปลายทรงพุ�มหว�านปุ�ยแล�วกลบป�องกันการสูญเสีย หลังจากน้ัน    
ทิ้งช�วง 3 เดือน ใส�ปุ�ยอินทรีย�คุณภาพสูงปริมาณ 25 กิโลกรัมต�อต�นหว�านรอบรอบทรงพุ�ม เพ่ือปรับปรุงดินให�  
ร�วนซุย สูตรปุ�ยอินทรีย�คุณภาพสูงมูลสัตว� 50% ซ่ึงมาจากต�างชนิดกันชนิดละ 25 เปอร�เซ็นต� รําข�าว ปลาป�น    
มูลค�างคาวหรือหินฟอสเฟต และกากถ่ัวเหลือง ทุกอย�างปริมาณเท�ากันรวมกันแล�วเท�ากับ 50 เปอร�เซ็นต�        
ผสมคลุกเคล�าให�เข�ากันโดยใช�สาร พ.ด. 1 เพ่ือปรับโครงสร�างดินและเร�งการย�อยสลาย ผสม พ.ด. 2 โดยการละลาย
นํ้าแล�วนํามาคลุกเคล�าให�เข�ากันหมักทิ้งไว� 1 อาทิตย� ใช� พ.ด.3 ผสมคลุกข�าวลงไปตอนกลับกองปุ�ยหมักทิ้งไว�     
21 วัน ถ�ากองปุ�ยยังมีความร�อนให�หมักต�อแต�ถ�าไม�ร�อนแล�วสามารถนํามาใช�ได� 

2.  ระยะการแตกใบอ�อนการเติบโตทางใบ (พฤศจิกายน-ธันวาคม)  
     หลังจากใส�ปุ�ยหลังจากการตัดแต�งกิ่งสูตร 15-15-15 สลับกับปุ�ยอินทรีย� มังคุดจะมีการเจริญเติบโต

โดยแตกใบอ�อน ช�วงน้ีจะต�องมีการตัดแต�งก่ิงภายในทรงพุ�มเพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนออกดอก โดยตัดแต�งก่ิง
กระโดงภายในทรงพุ�ม กิ่งแขนงออกให�โปร�ง ให�นํ้าสมํ่าเสมอ (สวนนายสัณฐิติสุข แก�วคง ไม�มีการติดต้ังระบบนํ้า
อาศัยนํ้าจากธรรมชาติทําให�ควบคุมได�ยาก จึงเป�นการผลิตมังคุดตามฤดูกาล) ในช�วงแตกใบอ�อนต�องหม่ันดูแลเรื่อง
โรคและแมลง หากพบว�ามีศัตรูพืชเข�ามาทําลายจะใช�สมุนไพรฉีดพ�นเพ่ือไล�แมลง เช�น สารสะเดา 

3. ระยะก�อนออกดอก (มกราคม-กุมภาพันธ�)  
    ช�วงก�อนออกดอกจะต�องจัดการเรื่องปุ�ยเพ่ือชักนําให�มังคุดสร�างตาดอกโดยการใช�ปุ�ยเคมี 9-24-24 

ปริมาณ 2 กิโลกรัมต�อต�นหว�านรอบทรงพุ�ม ให�นํ้าสมํ่าเสมอหลังจากน้ันงดการให�นํ้า 1 อาทิตย�เพ่ือชักนําการ    
ออกดอก ช�วงก�อนออกดอกหม่ันดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะเข�ามารบกวน  

4. ระยะออกดอก (มีนาคม-เมษายน) 
    เม่ือมังคุดออกดอกแล�วให�ดูว�าปริมาณดอกมากเกินไปหรือไม� หากมากเกินไปให�ตัดแต�งกิ่งภายในทรงพุ�ม

จะช�วยให�สามารถควบคุมปริมาณการติดผลได� ควรให�มี 1 ผลต�อ 1 ยอด จะได�มังคุดลูกใหญ� ข�อสําคัญหากมี      
กิ่งกระโดงเกิดข้ึนให�ตัดออกเพราะอาหารจะไปเล้ียงกิ่งกระโดงทําให�มังคุดมีผลเล็ก 

     การควบคุมปริมาณการติดผลโดยทั่วไปจะใช�ปุ�ยยูเรียหว�านเพ่ือให�ผลร�วง แต�นายสัณฐิติสุข แก�วคง    
ไม�แนะนํา เพราะจะควบคุมปริมาณการร�วงไม�ได� แนะนําการตัดแต�งก่ิงในการควบคุมปริมาณผลผลิตต�อต�นและ 
ช�วยควบคุมโรคและแมลงรบกวนด�วย 

     ในช�วงน้ีหากพบว�ามีเพล้ียไฟ ไรแดง มารบกวนบริเวณยอด 4-5 ตัวต�อยอดให�ใช�สารไล�แมลงฉีดพ�น
ทันทีหากท้ิงไว�อาจเกิดการระบาดและทําให�มังคุดผลลายจากการเข�าทําลายได� 
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5. ระยะผลอ�อนถึงผลแก� (พฤษภาคม-มิถุนายน)  
    นายสัณฐิติสุข แก�วคง จะหม่ันดูแลตัดแต�งก่ิง เพ่ือควบคุมปริมาณผลผลิตอยู�เสมอตลอดระยะเวลา

ในช�วงออกดอก- ผลอ�อน ใส�ปุ�ยสูตร 15-5-20 หรือ 13-13-21 ปริมาณ 2 กิโลกรัมต�อต�นและมีการให�นํ้าอย�าง
สมํ่าเสมอป�องกันมังคุดเป�นเน้ือแก�ว ในช�วงน้ีห�ามตัดยอดมังคุดเพราะจะทําให�ผลมังคุดมียางไหล และหม่ันดูแล
ป�องกันโรคและแมลง  

6. ระยะการเก็บเกี่ยว (กรกฎาคม-สิงหาคม)  
    หลังจากผลแก� จะมีการเก็บเกี่ยวผลในระยะสายเลือด ผลเริ่มแต�มสีชมพูโดยการเก็บทีละผล ใช�ท�อพีวีซี 

ผ�าปลาย ลบคมออกแล�วเก็บ ซ่ึงจะได� 1-2 ผลต�อครั้ง ไม�ให�ตกพ้ืน หากตกจะทิ้งเพราะหากส�งขายจะทําให�ลูกค�า    
ไม�เช่ือถือและขายไม�ได�อีก ส่ิงสําคัญคือความซ่ือสัตย�ของผู�ผลิต 

    ดัชนีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ึนอยู�กับตลาดหากเป�นตลาดต�างประเทศจะเก็บเม่ือมีแต�มสีชมพูซ่ึงประมาณ 
1 อาทิตย�จะสุกพร�อมทาน นายสัณฐิติสุข แก�วคง เน�นตลาดต�างประเทศจึงเก็บในระยะน้ี หากมีผลที่สุกเกินระยะ
ส�งออกขายต�างประเทศจะนํามาขายในตลาดท�องถ่ินหรือแปรรูป เป�นมังคุดกวน ไวน�มังคุด  

    การคัดเกรด เกรด A 5-6 ผลต�อกิโลกรัม เกรดบี 7-8 ผลต�อกิโลกรัม คละเกรด 10 ผลข้ึนไปซ่ึงราคา
แต�ละเกรดจะต�างกันประมาณ 3 บาทต�อกิโลกรัม 

    ในป�น้ีคาดว�าผลผลิตในสวนจะอยู�ที่เกรด A และเกรด B 
    เทคนิคการตัดยอดมังคุด จะตัดยอดหลังไว�กิ่งประมาณ 30 กิ่งต�อต�น ช�วงเวลาการตัดคือ หลังการ   

เก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดยอดแล�วให�เอายอดที่ตัดคาต�นไว�ก�อน เพ่ือบังแดด ให�ต�นปรับสภาพกับแสง หลังจากใบเหี่ยว  
จึงเอายอดมังคุดออก การตัดยอดไม�ควรตัดช�วงท่ีติดดอกออกผลเพราะจะมีผลกระทบต�อผลผลิต และห�ามตัดช�วง 
ฤดูแล�ง เพราะหากติดแล�งยาวนานต�นมังคุดอาจตายได� 
 

ผลทีเ่กดิขึ้นจากการใช�เทคโนโลย ี
1. ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพ อยู�ที่เกรด A และ B 

2. ต�นทุนการผลิตลดลงเน่ืองจากมีการใช�ปุ�ยเคมีสลับกบัปุ�ยอินทรีย� 

3. สามารถจําหน�ายผลผลิตมังคุดในราคาทีสู่งข้ึน ทําให�มีรายได�เพ่ิมข้ึน 
 

วิธีการดําเนินงาน 
๑. การถ�ายทอดเทคโนโลยี 

    นายสัณฐิติสุข แก�วคง เป�นวิทยากรประจําศูนย�เรียนร�ูฯ  มีหน�าที่ในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เกี่ยวกับการลดต�นทุนการผลิตมังคุดโดยการใช�นํ้าหมักชีวภาพ ให�แก�เกษตรกรในชุมชน โดยการลองก�อน แล�วจึง

นํามาถ�ายทอดให�เกษตรกร 

๒. การกําหนดแผนในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 

     ศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จะมีทีมชุด

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห�และให�คําแนะนําแก�สมาชิก ตามหลักสูตรที่กําหนดไว�แต�ละหลักสูตร เช�นการวิเคราะห�ดิน 

จะมีทีมศูนย�จัดการดินปุ�ยชุมชนอําเภอสุคิริน (ศูนย�เครือข�าย ศดปช.ร�มไทร) ทําการวิเคราะห�ดินให�กับเกษตรกร

เบ้ืองต�น เพราะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห�ดินเบ้ืองต�น และเกษตรกรต�นแบบเจ�าของศูนย�เรียนร�ูไปเข�ารับการอบรม

มาก็จะนําองค�ความรู�ที่ได�รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ถ�าได�ผลลัพธ�ที่พึงพอใจแล�วก็จะมาถ�ายทอดให�ความรู�แก�

สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
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๓.  การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 

     ๓.1  จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการศูนย�เรียนร�ู ฯ อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีมีป�ญหาสามารถ

เรียกประชุมได�ตลอดเวลา 

      ๓.2  จัดให�มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานแต�ละด�านตามความถนัด 

      3.๓  พิจารณาจัดทําแผนขอรบัการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานของศูนย� ฯ ในส�วนที่ขาด หรือ

ต�องการเพ่ิมเติมจากหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน 

๔.  เครือข�ายของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรอําเภอสุคิริน 

      - ศูนย�ปราชญ�ชาวบ�านนราธิวาส 

     - แปลงใหญ�มังคุด ต.ภูเขาทอง 

     - แปลงใหญ�เงาะ ต.ร�มไทร 

     - ศดปช.บ�านไผ�งาม 

     - ศจช.บ�านไอตีมุง 

     - วิสาหกิจชุมชนกลุ�มโรงปุ�ยอินทรีย�ตําบลภูเขาทอง 

     - ศูนย�คัดแยกไม�ผลตําบลร�มไทร  

       - ศูนย�คัดแยกไม�ผลตําบลสุคิริน 

     - วิสาหกิจชุมชนกลุ�มปลูกผักปลอดสารพิษ 

     - ศูนย�เรียนร�ูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลร�มไทร  

๕.  การประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�เรียนร�ูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร   

     1) ประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�เครือข�าย 

     2) ใช�วิธีบอกต�อ 

     3) ประชาสัมพันธ�หอกระจายข�าวหมู�บ�าน      

             4) จัดทําแผ�นพับเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

6. การให�บริการ/กิจกรรม 

    มีกิจกรรมในการให�บริการด�านการเกษตร การปรับปรุงสวนมังคุด การตรวจวิเคราะห�ดิน การให�ความรู�

ด�านการทํานํ้าหมักชีวภาพ สารไล�แมลง การทําปุ�ยหมัก และให�บริการแก�ป�ญหาและรับเรื่องร�องเรียนของเกษตรกร 

รวมทั้งเป�นจุดศูนย�กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตรกับนักส�งเสริมการเกษตรและเจ�าหน�าที่ของหน�วยงาน

ต�าง  ๆเพ่ือสนองความต�องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 

 7. การบูรณาการหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพื้นที่ 

     คณะกรรมการต�าง  ๆที่แต�งต้ังข้ึน เพ่ือดําเนินการขับเคล่ือนศูนย�เรียนร�ูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค�าเกษตร (ศพก.) ได�ให�ความร�วมมือ และบูรณาการการทํางานเป�นอย�างดี ทุกๆ หน�วยงานในการดําเนินงาน

ขับเคล่ือน ศพก. ต้ังแต�การวิเคราะห�ศักยภาพของ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการดําเนินงาน 

ศพก. รวมทั้งการให�บริการต�างๆ ของ ศพก. ซ่ึงแต�ละหน�วยงาน จะมีการบูรณาการการทํางานที่แตกต�างกันไป 

ตามแต�ละบทบาทและภารกิจของหน�วยงานน้ันๆ ซ่ึงนอกจาก คณะกรรมการดังกล�าวแล�ว ยังมีหน�วยงานจาก

ภายนอกที่ไม�ใช�หน�วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�เข�ามาร�วมบูรณาการการทํางานและให�ความร�ู



๙ 

 

 
 

ภายใน ศพก.อีกด�วย เช�น กระทรวงพาณิชย� และการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป�นต�น 

ซ่ึงผลสําเรจ็จากการบูรณาการการทํางานร�วมกันของ คณะกรรมการต�าง  ๆและหน�วยงานภาคี ส�งผลให� ศพก. มีการ

ขับเคล่ือนการดําเนินการได�อย�างต�อเน่ือง มีความ เข�มแข็ง และเห็นผลเป�นรูปธรรม สามารถเป�นแหล�งเรียนร�ูและให�

คําปรึกษาแก�เกษตรกรในพ้ืนที่ได�    

8. การติดต�อประสานงานกับเจ�าหน�าที่เพื่อแก�ไขป�ญหาให�กับสมาชิก 

    สําหรับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปมีป�ญหาทางด�านการเกษตรและมาปรึกษาคณะกรรมการในการให� 

คําแนะนําก็จะช�วยกันแก�ไขป�ญหา หากไม�สามารถดําเนินการได�จะประสานเจ�าหน�าที่เกี่ยวข�อง เช�น เรื่องดินก็

ประสานกับเจ�าหน�าที่กรมพัฒนาที่ดิน เรื่องปลาก็จะประสานกับเจ�าหน�าที่ประมงอําเภอ ด�านปศุสัตว�จะประสานกับ

เจ�าหน�าที่ปศุสัตว�อําเภอ หรือเรื่องพืชก็จะประสานเจ�าหน�าที่ส�งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ 

ป�จจัยความสําเร็จ 
 การดําเนินงาน ศพก. อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส ประสบความสําเร็จได�เพราะเจ�าหน�าที่และเกษตรกร

ต�นแบบให�ความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาเวลาส�วนตัวในการทํางาน รวมถึงได�รับการสนับสนุนจากสํานักงาน

เกษตรอําเภอเป�นอย�างดี นอกจากความสัมพันธ�อันดีระหว�างเจ�าหน�าที่ ผู�นําชุมชน และหน�วยงานในพ้ืนที่ก็มีส�วน

สําคัญ โดยการดําเนินงาน ศพก. อําเภอสุคิริน มีหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในพ้ืนที่ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

และนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มาทํางานร�วมกัน  ทั้งในการสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนงบประมาณ   

ซ่ึงทุกหน�วยงานให�ความร�วมมืออย�างเต็มใจ ทําให�การดําเนินงานของ ศพก. เป�นไปอย�างราบรื่น และประสบ

ความสําเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรต�นแบบ มีความร�ู ความสามารถ เป�นผู�เสียสละ ทั้งกําลังใจและกําลังกาย และกําลัง

ทรัพย� มีจิตอาสาในการเป�นวิทยากร และดําเนินงานให�ชุมชนมีแหล�งความร�ู และแลกเปล่ียนเรียนร�ูซ่ึงกันและกัน  

รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได�รบั  
๑. ได�รับรางวัลชนะเลิศผู�นําชุมชน ป� 2527 

๒. ได�รับรางวัลด�านหมอดินอาสาดีเด�น ตําบลภูเขาทอง ป� 2549 

๓. ได�รับรางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด�น สาขาการจัดการดินในที่ดอน กรมพัฒนาที่ดิน ป� 2550 

๔. ได�รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด�น สาขาอาชีพทําไร�นาสวนผสม ป� 2551 

๕. ได�รับรางวัลนักพัฒนาสังคมดีเด�น ป� 2551 

๖. ได�รับรางวัลคนดีศรีนรา ป� 2552 

๗. ได�รับรางวัลโล�เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด�นแห�งชาติ ประจําป� 2552 

๘. ได�รับรางวัลอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ�ดีเด�นระดับจังหวัด ประจําป� 2555 

ป�ญหา/อปุสรรค 
1. กรมส�งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ให� ศพก. ไม�เพียงพอ 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกให�ผู�มาใช�บริการ เช�น โต�ะ เก�าอี้ เครื่องเสียง 

และค�าใช�จ�ายอื่น  ๆเช�น ค�าไฟฟ�า 
3. สมาชิกและคณะกรรมการกลุ�มขาดทักษะในการพูด 
4. การจัดอบรมให�ความร�ูแก�เกษตรกรต�นแบบและคณะกรรมการให�มีความชํานาญด�านการเกษตรและให�มี

สิทธิพิเศษในด�านการเกษตรและด�านอื่น  ๆเท�าที่ควรจะได� 
5. ยังไม�มีการติดตามที่ชัดเจนในการนําความร�ูที่ได�จากการอบรมไปดําเนินการจริง 



๑๐ 

 

 
 

ข�อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให�มีการอบรมให�ความร�ูให�แก�เกษตรกรต�นแบบและคณะกรรมการให�มีความชํานาญด�าน

การเกษตรและให�มีสิทธิพิเศษในด�านการเกษตรและด�านอื่น  ๆเท�าที่ควรจะได� 
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือ โต�ะ เก�าอี้ เครื่องเสียง พัดลม เพ่ือใช�ในศาลาเรียนร�ู 
3. เน่ืองจากเกษตรกรต�นแบบเจ�าของพ้ืนที่ได�เสียสละทั้งเวลา สถานที่ในการดําเนินงาน ศพก. ตาม 

นโยบายของกรมฯ และขณะน้ีโครงการของกรมส�งเสริมการเกษตรส�วนใหญ�ยังใช� ศพก. เป�นสถานที่ในการ
ดําเนินการ ทาให�เกษตรกรต�นแบบต�องเสียสละทั้งเวลาและสถานที่เพ่ิมมากข้ึน อาจไปรบกวนเวลาส�วนตัวที่ 
เกษตรกรต�นแบบควรจะมี จึงขอให�กรมฯ พิจารณาสถานที่ในการดําเนินงานโครงการให�เหมาะสม และควรเพ่ิม
งบประมาณในการดําเนินงาน ศพก. ให�เหมาะสมด�วยเช�นกัน 
 
 

…………………………………………………………. 
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