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ค าน า 

“การถอดบทเรียน” เป็นกระบวนการในการถอดสกัดความรู้เชิงประสบการณ์ที่สั่งสม  จากบุคคล
ต้นแบบออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานที่ได้จากรายละเอียด 
ขั้นตอนหรือบันทึกผลการปฏิบัติ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย สามารถเผยแพร่ได้ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ 
จับประเด็นประสบการณ์หรือบทเรียน “บทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” เป็นวิธีการ
ท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ เป็นผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุน หรือ
แสดงผลงานความส าเร็จของงาน ซ่ึง Best Practice ไม่ใช่เป็นเพียงวิธีการท างานที่ดี แต่เป็นการท างานที่ดีกว่า
หรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการท างานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท าให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด  

การถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบเป็นวิธีการถอดสกัดความรู้ในตัวคนที่เป็นความรู้  เชิง
ประสบการณ์ในการท างานนั้น ๆ จนประสบความส าเร็จในระดับที่ดีมากถึงดีที่สุด แสดงว่าต้องมีความรู้ดี ๆ 
ซ่อนอยู ่ที่สามารถน าออกมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลัง และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ในการท างานต่อไปได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จึงเป็นประโยชน์ต่อท้ังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  และศูนย์
เครือข่ายให้ประสบผลส าเร็จ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ก็สามารถน าความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจ
ต่อไป หน่วยงานภาคีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ก็สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจของตน 

เอกสารเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมเนื้อหาสรุปผลการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอ (ศพก.) ทั้ง 12 แห่งซึ่งแหล่งข้อมูลหลักได้มาจากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบและผู้ที่เก่ียวข้อง  

ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้ที่ได้อ่านเอกสารเล่มนี้และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพ่ือการปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น และผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับ การถอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงต้องขอน้อมรับค าชี้แนะจากผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษา 
ความเหมาะสมของเนื้อหา และข้อผิดพลาดใดๆในเอกสารเล่มนี้ ทั้งที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ผู้
เรียบเรียงรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือจากทุกคนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการท าให้เอกสารเล่มนี้เป็นตัวเป็น
ตนขึ้นมาและขอขอบคุณอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 
พฤศจิกายน 2561 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 

1.ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 นายต่วนมะ ต่วนกือจิ  เกิดวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561  ปัจจุบันอายุ  53 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  52  
หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะจัน จังหวัดปัตตานี จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับนางยามีหล๊ะ ต่วนกือจิ มีบุตร
ด้วยกัน 3 คน  

2.แรงบันดาลในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
 นายต่วนมะ ต่วนกือจิ เป็นเกษตรที่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ท านา และปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีก และโคเนื้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ในพ้ืนที 6 ไร่ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวทั้ง
รายได้หลักและรายได้เสริม สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือนโดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
การลดต้นทุนการผลิต และเป็นอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ต าบลเกาะจัน อาสาสมัครปศุสัตว์ หมอดินอาสา
และคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเกาะจัน 
 ในปี พ.ศ.2547 ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการหนึ่งฟาร์ม หนึ่งต าบล โดยการยกร่องนาร้าง
การท าการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาในร่องสวน ขุดสระน้ าประจ าไร่นาสวนผสมในพ้ืนที่ 2 ไร่ และได้รับการ
สนับสนุนในปี พ.ศ.2559 เข้าร่วมโครงการขุดสระน้ าในพ้ืนที่นาร้างจ านวน 2 ไร่ ท าการเกษตรผสมผสาน
ปลูกสับปะรด กล้วยน้ าว้า มะพร้าวน้ าหอม พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา และได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ในการอบรมถ่ายทอดความรู้  ให้บริการเกษตรกร และได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเกษตรกรต้นแบบมีแปลงเรียนรู้ยางพารา 
แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสาน การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก .) กิจกรรมยางพารา 
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้โดยการท าการเกษตรผสมผสาน พืชแซมยาง  โดยนายต่วนมะ ต่วนกือจิ เป็นประธาน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้ขยายแปลงเรียนรู้เครือข่ายในสมาชิกศพก .และเครือข่ายศพก.ทุกต าบล โดยมีหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.องค์ความรู้เด่น  
3.1 การลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือน 

 เกษตรกรต้นแบบศพก.อ าเภอมายอ เน้นการลดต้นทุนการผลิตในการท ากิจกรรมด้านการเกษตร
โดยเฉพาะการผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน ปุ๋ยที่เกษตรกรต้นแบบผลิตโดยใช้วัสดุในการท าสวน ท านา และ
เกษตรผสมผสาน โดยมีสูตรปุ๋ยดังนี้ 
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 1.ปุ๋ยสูตรหน่อกล้วย โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 
   - หน่อกล้วย 30 กิโลกรัม   

- กากน้ าตาล 10  กิโลกรัม   
   - น้ าเปล่า 1 ลิตร    
   - พ.ด. 2 จ านวน 1 ซอง 

  ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
     1.สับหน่อกล้วยให้ละเอียด แล้วน าใส่ในถังที่มีฝาปิด 
     2.น าน้ า 10 ลิตร ผสมกากน้ าตาล 10 กิโลกรัมผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่ในถังที่มีหน่อกล้วยสับ 
     3.เติม พ.ด. 2 จ านวน 1 ซองเทใส่ในถังที่มีส่วนผสมอย่างอ่ืน คนส่วนผสมให้เข้ากัน 
     4.เมื่อคนส่วนผสมให้เข่ากัน 7 วันแรกให้เปิดฝาคนทุกวัน หลังจาก 7 วัน ให้เปิดคนสัปดาห์ละ  
2 ครั้ง จนกว่าวัสดุอินทรีย์จะย่อยสลายจนเกือบหมดใช้เวลาในการหมักประมาณ 1-2 เดือน ระยะเวลาในการ
หมักขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการสับ 
 อัตราการใช้ 
  น้ าหมักหน่อกล้วย 1 ส่วน ต่อน้ าเปล่า 500 ส่วน 
 วิถีการใช้ 
  ฉีดพ่นที่ใบและล าต้น 10 วันครั้ง  ใช้ในการรดพืชผัก พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น  
            3.2  การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ 
        การส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ เนื่องจากกรดฟอร์มิก  
เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่ตกค้างในยาง มีความปลอกภัยค่อนข้างสูง สีของยางที่แห้งเหลืองสวย ไม่คล้ า  
ยางแห้งเร็วได้ยางคุณภาพดี เนื้อยางแน่น ยืดหยุ่นดี ช่วยจับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์ภายใน เวลาประมาณ 
45 นาที ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ต้องการของโรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการผลิต ไม่ท าให้เครื่องจักรเสียหาย 
 การเตรียมน้ ากรด 
 วิธีการเจือจางใช้กรดฟอร์มิกร้อยละ 94  : เจือจาง กรด 1 ส่วนต่อน้ า 30 ส่วน เมื่อเจือจางจะได้กรด 
ฟอร์มิกร้อยละ 3 โดยใช้กรดเข้มข้น 2 ช้อนแกง ผสมน้ าสะอาด 3 กระป๋องนมจะได้กรดเจือจาง 900 ลบ.ซม. 
(ซีซี) บรรจุในขวดพลาสติกเจาะรูที่ฝาด้านบนสามารถน าไปใช้ผสมกับน้ ายางในถ้วยได้ 45 – 50 ต้น 
 การใช้กรดเจือจางร้อยละ 3 
  วันกรีดที่ 1 กรีดยางต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแล้วย้อนกลับมาหยอดน้ ากรดที่ต้นแรก ประมาณ 15 – 
20 ซีซี.(ประมาณ 2 ช้อนแกง) จากนั้นใช้ไม้สะอาดคนให้เข้ากัน ยางจะจับตัวไม่เกิน 45 นาท ีท าเช่นนี้จนถึง
ต้นสุดท้ายแล้วปล่อยให้ยางจับตัวเป็นก้อนอย่างสมบูรณ์การคนจะช่วยให้การจับตัวได้ทั่วถึงและเร็วขึ้น 
 วันกรีดที่ 2 จับก้อนยางในถ้วยตะแคง เพื่อให้ของเหลวซึ่งมีสภาพเป็นกรดไหลออกจากก้อนยาง
สามารถจับตัวรวมกันกับน้ ายางที่กรีดได้ในวันที่ 2 จากนั้นกรีดยางเช่นเดียวกับวันแรกแล้วย้อนกลับมาใส่กรด
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อีกครั้งแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าวันแรกเล็กน้อย จากนั้นใช้น้ าสะอาดคนน้ ายางเช่นเดิม ปล่อยให้ยางจับตัวกันใน
ถ้วยพร้อมกับก้อนยางของวันแรก 
 วันกรีดที่ 3 เป็นวันหยุดกรีดยางเกษตรกรกรีดยางสามารถเก็บก้อนยางได้ทันที เพ่ือน าไปผึ่งแดด หาก
ยังไม่เก็บทันทีควรร้อยลวดแล้วแขวนบริเวณต้นยางเพ่ือรวบรวมก้อนยางในวันถัดไป ส่วนของเหลวที่อยู่ในถ้วย
ให้เททิ้ง หรืออาจับถ้วยตะแคงไว้ 

4.ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
ประสบความส าเร็จด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอมายอ ส านักงาน เกษตรจังหวัดปัตตานี 
เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการศพก.ให้ความส าคัญในการด าเนินงานในการด าเนินงานศูนย์ร่วมกันในการ
วางแผนการด า เนินงาน การสนับสนุนปัจจั ย พ้ืนฐาน การให้ บริ การความรู้ และการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และได้รับความร่วมมืออย่างดีในการด าเนินงานของผู้น าในท้องที่ ร่วมกับคณะกรรมการ
ศพก.อ าเภอมายอและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและที่
ส าคัญการเสียสละของเกษตรกรต้นแบบที่เป็นผู้เสียสละแรงกายแรงใจในการด าเนินงานด้วยดีเสมอมา 

5.รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
 1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเกษตรผสมผสานดีเด่น สาขาอาชีพท าไร่นาสวนผสมปี 2552 
 2.ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ประชาชน และองค์กรที่ไม่สามารถแสวงหาผลก าไรที่
ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการที่มีผลงานเด่น สาขาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนใต้ประจ าปี 2552 ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
 3.ได้รับการคัดเลือกเป็นประมงอาสาดีเด่นประจ าปี 2560 (ระดับจังหวัด) 
 4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครุ่น เพศเมีย อายุไม่เกิน 2 ปี งานมหกรรมประกวดโคเนื้อลูกผสม
ชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี 2561 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอแม่ลาน 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 

1.ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 

 นายแผ้ว  ทองชุม เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นบุตรของ      
นายครื้น ทองทุม กับนางพา ทองชุม  มีพ่ีน้องร่วมกัน 5 คน สมรสกับ นางศศิณี  ทองชุม  มีบุตร 2 คน     อยู่
บ้านเลขท่ี 30 หมู่ที่ 1 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 08-4312-7247      

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 

 จ านวน  16  ไร่ เป็นพื้นที่ท านา มีที่ตั้งแปลงอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน  
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2.แรงบันดาลใจในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 นายแผ้ว  ทองชุม  เกษตรกรผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การท านาเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  มีการ 
ศึกษาหาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรผู้ท านารายอ่ืน ๆ  มีความรู้
ความสามารถในการท านาทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตและทุ่นแรงภาคการเกษตรเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวนาในปัจจุบันได ้  

เดิมนายแผ้ว ทองชุม ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 แต่ด้วย
ความคิดซึ่งเห็นถึงความส าคัญในการประกอบอาชีพท านาทีเ่ป็นอาชีพและวิถีชีวิตดั้งเดิม ตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงได้
เริ่มท านา ตั้งแต่ป ี2541 เป็นต้นมา  ท านาปีละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีการปลูกข้าวแบบนาด า การเตรียมดินโดยใช้
รถไถเดินตาม ท านาแบบพ่ึงพาตนเอง การท านาด้วยความปราณีตในทุกขั้นตอนการผลิต ไม่มุ่งเน้นการใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตข้าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้นายแผ้ว  ทองชุม ตัดสินใจหยุดกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์เพ่ือความ
ปลอดภัยของครอบครัวและตนเอง  แต่ยังคงท านาต่อไปเพราะมีความรักในอาชีพการท านาและคิดว่าเป็น
อาชีพที่สามารถท าให้ครอบครัวมีอาหารบริโภคครบทั้ง 3 มื้อ ไม่ต้องไปซื้อจากนอกพ้ืนที่ 

การท านาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2541 พบทั้งปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่าง  แต่ด้วยความอดทนและ
การคิด การแสวงหาความรู้จากหลาย ๆ ที่ น ามาปรับใช้ในแปลงของตน จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวนา
ในพ้ืนที่ในปัจจุบัน   
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และด้วยการมีความรู้ความสามารถด้านช่างประกอบกับความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลอง
ผิดลองถูกจึงท าให้เกิดการสร้างอุปกรณ์เพ่ือช่วยทุ่นการใช้แรงงานและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การท านา เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรผู้สนใจนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและระยะเวลาท างานลง   

แนวคิดในการท างาน 

1. การท านาแบบลดต้นทุนการผลิต 
2. การใส่ใจในทุกข้ันตอน 
3. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม ่ๆ ซึ่งสามารถท าได้เอง 
4. ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนาคนอ่ืน ๆ 

3.องค์ความรู้เด่น (การผลิตข้าวมีคุณภาพ) 

 จากเดิมท่ีเคยท านาปีละ 1 ครั้ง (นาปี) และพ้ืนที่ที่ท านามีความเหมาะสมแก่การปลูกข้าว มีระบบน้ า
ชลประทานตลอดทั้งปี  จึงท าให้มีความคิดท่ีจะท านาครั้งที่ 2 (นาปรัง)เพ่ือใช้พ้ืนที่นาให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เกิดการสร้างรายไดเ้พ่ิมให้แก่ครอบครัวและขยายผลต่อแปลงข้างเคียงต่อไป 

 จากการได้รับความรับรู้จากหน่วยงานที่มาสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการท านาในพ้ืนที่  ทั้งกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง ตลอดจนการสร้างสรรค์จากประสบการท างานที่มีความช านาญน ามาประยุกต์ใช้ จึงได้คิดสร้าง
อุปกรณ์เพ่ือสร้างระบบการท านาที่มีความเป็นระบบ และมีความปราณีตมากขึ้นสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้มากขึ้น  มีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับการท านาแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา จนได้รับความการยอมรับจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ลูกกล้ิง  

 ประโยชน์  

1. ใช้เป็นอุปกรณ์ ในการวางแนว วัดระยะปลูก เพ่ือให้ได้ระยะปลูกตามที่ต้องการ เนื่อ งจาก
ระยะปลูกท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อการแตกกอของต้นข้าว สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้ 

2. มีระยะปลูกท่ีเท่ากันทั้งแปลง  สามารถค านวณต้นทุนการผลิต ด้านเมล็ดพันธุ์ได้ถูกต้องที่สุด 
3. ต้นทุนการผลิตต่ า เกษตรกรสามารถผลิตได้เอง 

วิธีการท า  
 1. วัสดุ-อุปกรณ์  

1.1 เหล็กเส้น ขนาด 2 หุน 
 1.2 เหล็กกลม ขนาด 4 หุน 
 1.3 เครื่องเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมเหล็ก 
 1.4 สีกันสนิม 
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 2. ขั้นตอนการท า 
 2.1 ตัดเหล็กเส้น(ข้อ1.1) ความยาวเส้นละ 240 เซนติเมตร  ให้ได้จ านวน  6 เส้น เพ่ือท าวงล้อ 

 2.2 ตัดเหล็กเส้น (ข้อ1.1) ความยาวเส้นละ 80 เซนติเมตร ให้ได้จ านวน 12 เส้น เพ่ือท าช่องของล้อ 
 2.3 น าเหล็กได้จากข้อ2.2 เชื่อมต่อกับ เหล็กจากข้อ2.1 ในระยะ 40 เซนติเมตร  (ดังภาพ) 

 

 

 

 

 

 

2.4 ตัดเหล็กกลม(ข้อ 1.2) ความยาวตามเหมาะสมกับพ้ืนที่ และตัวเกษตรกร น าไปเชื่อมให้เป็น
รูปตัว “ I ” 
 การใช้งาน   ใช้แรงงาน 1 คน  ในการลากลูกกลิ้ง เป็นแนวระยะปักด า ตามต้องการ 
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รถนวดข้าว 

 

 

 

 

 

 

ผลงานและความส าเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา ปฏิบัติงาน และความ
ยั่งยืนในอาชีพ ประวัติการท านา  พ้ืนที่  16  ไร่ 

ที ่ รายการ ปีการผลิต / มูลค่า  (บาท) 

ปี 60/61 ปี 60/61 

ต้นทุนการผลิต พันธุ์หอมกระดังงา 
(นาด า) 

พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (นาด า) 

1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อม 4,000 4,800 

2. ค่าปุ๋ย 8,000 4,000 

3. ค่าจ้างรถเกี่ยว 9,480 10,400 

4. ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ปี 60/61  เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง 

- - 

รวมต้นทุนการผลิต 21,480 21,200 

ผลผลิตข้าวเปลือก   

 ปี 60/61 ผลผลิต  6,200  กิโลกรัม 93,000 - 

 ปี 60/61  ผลผลิต 4,860 กิโลกรัม - 291,600 

หมายเหตุ  ปีการผลิต 60/61  จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์และข้าวสาร 
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 จากปริมาณผลผลิตในรอบปี 2557/58 ซึ่งได้ผลผลิตต่อไร่น้อย เพียง 400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการท านาแบบดั้งเดิม จึงท าให้ นายแผ้ว  ทองชุม  จึงมีความคิดที่จะท านาโดยลดต้นทุนการผลิตให้
น้อยลง มุ่งเน้นการใช้การท านาแบบธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช(ข้าว) อย่างเหมาะสมกับช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าว การใช้การท านาแบบอินทรีย์มาปรับใช้กับ
แปลงนาของตน และการวางแผนการผลิตข้าวที่เป็นระบบต่อไป 

 รอบปีการผลิต 2558/59 (นาปรัง) ได้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยได้รับจากสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ได้แก่พันธุ์ข้าว ปุ๋ย จากจังหวัดปัตตานี โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ และต้องการท านา
เพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ให้ได้มากขึ้น การใช้ความรู้ใหม่ๆควบคู่กับ
ประสบการณ์ที่เคยท านามา และการกล้าทดลองการท านารูปแบบใหม่ (ข้าวต้นเดียว) ซึ่งสามารถลดการใช้
เมล็ดพันธุ์ลง 

 จากเดิม (ปักด า)  
  ปักด า ปกติ  ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กโิลกรัม ต่อ ไร่ 
  ปักด า ต้นเดียว  ใช้เมล็ดพันธุ์ 400-500 กรัม ต่อ ไร่ 
  ลดลง 5.00 – 0.50 เท่ากับ 4.50 กิโลกรัม ต่อ ไร่  

  คิดเป็นต้นทุน ที่ลดลง 4.50 * 60 เท่ากับ 270 บาท ต่อ ไร่  

การลดต้นทุนการผลิต 

  การปลูกข้าวต้นเดียว 

การปักเดี่ยว ซึ่งประหยัดเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้ต้นข้าวแสดงศักยภาพเต็มที่ใน การแตกกอและ
ออกรวงเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดียวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข้าว การจัดการพืช การ
จัดการดิน และการจัดการน้ าร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่ แหนแดง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยให้พื้นที่ปลูกข้าวมีน้ าขัง ประมาณ 2-5 ซม. เพ่ือให้
สามารถเลี้ยงแหนแดงได้ 

การเปรียบเทียบการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนที่เพาะปลูก 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 0.5 กก. 
-  นาหว่าน   ใช้เมล็ดพันธุ์ 12-15 กิโลกรัม/ไร่ 
-  นาด า แบบปกติ ดั้งเดิม  ใช้เมล็ดพันธุ์   5-7  กิโลกรัม/ไร่ 
-  นาด า ข้าวต้นเดียว  ใช้เมล็ดพันธุ์    0.5  กิโลกรัม/ไร่ 
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การใช้แหนแดง 

 การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้แหนแดง เนื่องจากเป็นพืชน้ าเล็ก ๆ พวกเฟิร์นพบเจริญเติบโตอยู่บนผิว
น้ าในที่มีน้ าขังในเขตร้อนและอบอุ่น มีคุณสมบัติเป็นทั้งปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพความเหมาะสมของแหนแดง
ในการใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว 

- แหนแดงสามารถเจริญเติบโตและขยายปริมาณได้รวดเร็ว 
- สามารถเลี้ยงแหนแดงให้เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีไนโตรเจนต่ า 
- แหนแดงมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่สูง (3-5%) 
- แหนแดงสลายตัวได้รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาสั้นในการผลิตปุ๋ยให้กับข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การใช้ปุ๋ยหมักน้ า (ผลไม้) 

วัสดุ-อุปกรณ์ 

1. มะละกอสุก กล้วยสุก 
2. ฟักทองแก่ 
3. น้ าตาลทรายแดงหรือกากน้ าตาล  3 กิโลกรัม 
4. ถังพลาสติกมีฝาปิด 

วิธีท า 

1. หั่นหรือสับวัสดุข้อ 1-3 รวมกันเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
2. น าวัสดุที่สับใส่ถัง เติมกากน้ าตาล กวนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิท 
3. หมักท้ิงไว้ 10-15 วัน น าไปใช้ได้  (หมักยิ่งนานยิ่งดี) 
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การใช้ประโยชน์ 

   น าน้ าหมักกรองเอาแต่น้ า ผสมน้ าสะอาด 1:1,000 ฉีดพ่นหรือผสม 1:500 รด
ช่วยให้พืชและผลไม้เติบโต ติดผลดก รสชาติดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 4.ปัจจัยความส าเร็จ 

 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
ประสบความส าเร็จได้เพราะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาส่วนตัวใน
การท างาน รวมถึงการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลานเป็นอย่างดี นอกจากความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ก็มีส่วนส าคัญ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาท างานร่วมกัน ทั้งในการสนับสนุนวิชาการและงบประมาณ โดดยเฉพาะ
เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้น าด้านการท านาให้พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน โดยเริ่มต้นจากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
ลองผิดลองถูก การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่สม่ าเสมอทั้งจากเจ้าหน้าที่ และการศึกษาดูงาน  
 จนปัจจุบัน นายแผ้ว  ทองชุม ได้รับการยอมรับจากทั้งชาวนาในพ้ืนที่ หน่วยงานต่างๆของรั ฐ และ
เกษตรกรในต่างอ าเภอ ต่างพ้ืนที่ มีหน่วยงานราชการและกลุ่มเกษตรกรทั้งในและนอกพ้ืนที่เข้ามาขอรับ
ค าปรึกษา ศึกษาดูงาน และยังเสียสละเวลาท างานเพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรชาวนาและ
ผู้สนใจด้วยบุคลิกภาพที่เป็นคนเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีความน่าเชื่อถือ การถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอ่ืนด้วย
ความเป็นกันเอง มีความเสียสละ จึงท าให้เป็นที่ยอมรับและนับถือให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างของอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี เน้นการท านาแบบควบคู่กับธรรมชาติ  ไม่เน้นการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชข้าว เช่น 
นก หนู หอยเชอร์รี่ ฯลฯ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรแปลงข้างเคียง ให้ความสนใจ มาศึกษา น าไปปฏิบัติและบอกต่อ 
เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เช่น 
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การดักหอยเชอร์รี่    การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 

 

 5.รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาอาชีพท านา ประจ าปี 2558 ระดับเขต 

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอาชีพท านา ประจ าปี 2559 ระดับเขต 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกะพ้อ 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 

1.ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ         
  นายแวอุเซ็ง แต  เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2502  ปัจจุบันอายุ 59 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 15/1  
หมู่ 7  บ้านเจาะกะพ้อใน ต าบลกะรุบี  อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  ได้สมรสกับ นางต่วนแอเสาะ แต  มี
บุตรด้วยกัน 2 คน โทรศัพท์. 093-6852960 

2. ความเป็นมาในการท าศูนย์เรียนรู้        
 นายแวอุเซ็ง แต อยู่ในครอบครัวที่มีอาชีพการเกษตรท าสวนยางพารา ตั้งแต่เด็กได้ช่วยพ่อ แม่ท าสวน
มาโดยตลอด และเม่ือมีครอบครัวได้แยกครอบครัวออกมาก็ยังคงประกอบอาชีพท าสวนยางพาราเรื่อยมา 
ต่อมาได้ลองหันมาท าการเกษตรแบบผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2551 บนเนื้อท่ี 2 ไร่ โดยได้
ปลูกพืชผักสวนครัว มะนาว เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เนื่องจากมองถึงเรื่องการตลาดและรายได้ เพราะ
ยางพาราเป็นพืชที่มีราคาขยับขึ้น–ลง ตามกลไกของตลาด อย่างเช่นช่วงที่ราคายางงพาราตกต่ า ก็ยังสามารถมี
รายได้เสริมจากการขายพืชผักต่างๆ มะนาว ปลาดุก ที่ด าเนินการในแปลงเกษตรแบบผสมผสานได้ 
 ปี พ.ศ.2558 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมี นาย
แวอุเซ็ง แต เป็นประธาน เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตยางพารา 
การท าอาชีพเสริมหลังจากกรีดยางเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอกะพ้อ 

3. องค์ความรู้เด่น (การลดต้นทุนการผลิต และการท าเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเสริมรายได้)  
 ได้ศึกษาหาความรู้จากเกษตรกรที่มีประสบการณ์และเข้าร่วมอบรมรับการถ่ายทอดความรู้ จาก
หน่วยงานราชการ จึงได้น าความรู้ที่ได้รับในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ าารุงดินและลดต้นทุนการ
ผลิตมาใช้ ในสวนของตนเอง สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ สามารถน าปุ๋ยอินทรียม์าปรับใช้ผสมผสานกับปุ๋ยเคมี ท าให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ และยังช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ได้ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ          
 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
ประสบความส าเร็จได้เพราะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญกับการท างาน รวมถึงได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอกะพ้อเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ มาท างานร่วมกัน ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการและงบประมาณอย่างเต็มที ท าให้การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ าเภอกะพ้อเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลส าเร็จ 
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รูปกิจกรรม 

  

การผลิตปุ๋ยหมักและปุย๋น้ าหมัก เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 

  

  

การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 

1.ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 นายอับดุลอายิบ  เพ็งมูซอ  เกิดวันที่ 22  สิงหาคม 2512  ปัจจุบันอายุ 49  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
15/3 หมูท่ี่ 2 ต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  สมรสกับ
นางสุกัญญา หน่อทอง มีบุตรด้วยกัน 2 คน  

2.แรงบันดาลในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
 นายอับดุลอายิบ เพ็งมูซอ  เป็นเกษตรกรโตมาด้วยการท าอาชีพเกษตร และการเพาะช าต้นไม้ขาย 
และบิดาเป็นคนที่ขยันมาก เป็นคนถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรให้มาตั้งแต่ยังเด็ก จึงรักในอาชีพเกษตรกร 
จนกระทั่งได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย  ต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  จึงมี
แนวคิดที่สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่คนในหมู่บ้าน  และต้องการให้ชุมชน
บ้านกล้วยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะเนื่องจากปัญหาความมั่นคงที่ท าให้หมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้ามาหรือ
เดินทางมาเยือน แต่เมื่อเริ่มมีการด าเนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านจึงมีผู้คนรู้จักมากขึ้น หลังจากนั้นใน
ปี 2558 เริ่มมีนโยบายศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมรายได้ทางเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอจึงได้แนะน าให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าสวนยาง
อาชีพเสริมในสวนยางและเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก .) กิจกรรมยางพารา 
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้โดยการท าการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงแพะในสวนยาง ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา
เบญจพรรณ  โดยนายอับดุลอายิบ  เพ็งมูซอ  เป็นประธาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลด
ต้นทุนการผลิตและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้ขยายแปลงเรียนรู้เครือข่ายใน
สมาชิกศพก. และเครือข่ายศพก. ทุกต าบล  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การ
สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.องค์ความรู้เด่น  
3.1 การลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยน้ าหมักใช้ในครัวเรือน 

 เกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ าเภอโคกโพธิ์  เน้นการลดต้นทุนการผลิตในการท ากิจกรรมด้านการเกษตร
โดยเฉพาะการผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน ปุ๋ยที่เกษตรกรต้นแบบผลิตโดยใช้วัสดุในการท าสวน ท านา และ
เกษตรผสมผสาน โดยมีสูตรปุ๋ยดังนี้ 
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 1.ปุ๋ยน้ าหมัก โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 
   - เศษปลา 30  กิโลกรัม   

- สับปะรด 10  กิโลกัรม   
  - น้ าเปล่า 10  ลิตร    
  - em 1  ลิตร 

  ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
     1.สับ เศษปลา สับปะรด แล้วน าใส่ในถังที่มีฝาปิด 
     2.น าน้ า 10  ลิตร ผสมกากน้ าตาล 10  กิโลกรัมผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่ในถังที่มีเศษปลา 
สับปะรด 

    3.เติม em 1  ลิตร ถังท่ีมีส่วนผสมอย่างอ่ืน คนส่วนผสมให้เข้ากัน 
     4.เมื่อคนส่วนผสมให้เข่ากัน 7  วันแรกให้เปิดฝาคนทุกวัน หลังจาก 7  วัน ให้เปิดคนสัปดาห์ละ  
2  ครั้ง จนกว่าวัสดุอินทรีย์จะย่อยสลายจนเกือบหมดใช้เวลาในการหมักประมาณ 1-2  เดือน  
อัตราการใช้ 
  น้ าหมักปลาสับปะรด 1  แก้ว ต่อน้ าเปล่า 20  ลิตร/หน้ายาง 1  แก้ว/น้ า 30  ลิตร ฉีดผัก  
วิธีการใช้ 
  ฉีดพ่นที่ใบและล าต้น 15  วันครั้ง  ที่หน้ายางท าให้เปลือกนิ่มและกรีดง่ายบ ารุงหน้ายาง 
            3.2 การขยายพันธุ์พืชโดยการเสียบยอด 
 การเสียบยอด 
 คือ การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2  ต้นเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เจริญเติบโต เป็นต้น
เดียวกัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

1. ตัดยอดต้นตอให้สูงจากพ้ืนดิน ประมาณ 10  เซนติเมตร แล้วผ่ากลางล าต้นของ 
ต้นตอให้ลึกประมาณ 3 - 4  เซนติเมตร 

 2.  เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาวประมาณ 3 – 4  เซนติเมตร 
3. เสียบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอให้รอยแผลตรงกันแล้วใช้เชือกมัดด้านบน และ
ล่างรอยแผลต้นตอให้แน่น 

 4.  คลุมต้นที่เสียบยอดแล้วด้วยถุงพลาสติก หรือน าไปเก็บไว้ในโรงอบพลาสติก 
ประมาณ 5 - 7  สัปดาห์  รอยแผลจะประสานกันดี และน าออกมาพักไว้ในโรง เรือน
เพ่ือรอการปลูกต่อไป 

4.ปัจจัยความส าเร็จ 
การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

ประสบความส าเร็จด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรโคกโพธิ์  ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี  
เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการ ศพก.  ให้ความส าคัญในการด าเนินงานในการด าเนินงานศูนย์
ร่วมกันในการวางแผนการด าเนินงาน การสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน การให้บริการความรู้และการ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และได้รับความร่วมมืออย่างดีในการด าเนินงานของผู้น าในท้องที่ 
ร่วมกับคณะกรรมการ ศพก. อ าเภอโคกโพธิ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  และท่ีส าคัญการเสียสละของเกษตรกรต้นแบบที่เป็นผู้เสียสละแรงกาย
แรงใจในการด าเนินงานด้วยดีเสมอมา 

5.รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
 ปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ 
 ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศประกวดบ้านสวยเมืองสุข 
 ปี 2561 ได้รับรางวัลผู้ใหญ่ดีเด่น (แหนบทองค า) 
6.ภาพการด าเนนิงาน ศพก. 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี ปี 2561 
 

1. ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 นายซาการียา  สะตอปา เกิดวันที่ 10 เมษายน 2517  ปนัจุบันอายุ  44  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 84 
 หมู่ที่ 5  ต าบลพิเทน  อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. แรงบันดาลใจในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
 นายซาการียา  สะตอปา เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนและท าการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ตั้งแต่อายุ 22 ปี บนพื้นที่ 30 ไร่ ด้วยนิสัยที่เป็นคนมีจิตอาสาและใฝ่รู้จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาเอง เข้าอบรมใน
การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ก่อให้เกิดทักษะในด้านการท างานการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

ปี พ.ศ. 2555  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
ประจ าต าบลพเิทน  เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรที่สนใจอาชีพด้านการเกษตรมาศึกษาดูงาน  
        ปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

3. องค์ความรู้เด่น  
 1. ท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากปลา เพ่ือใช้ในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตน้ ายางพารา โดยมีสูตรการท าดังนี้ 
 เนื้อปลา 30 กิโลกรัม 
 กากน้ าตาล 20 กิโลกรัม 
 ร าละเอียด 10 กิโลกรัม 
 นม  5 กล่อง 
 พ.ด. 2   2  ซอง 
 วิธีท า 
 1. น าเนื้อปลากับร าละเอียดหมักใส่ถัง 200 ลิตร ใส่น้ าพอประมาณ 
 2. ละลายสาร พ.ด. 2 ซอง ใส่ลงในพาชนะเล็กๆ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เทลงในถังใหญ่  
 3. ใส่นม 5 กล่อง ลงในถัง กวนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ 7 วัน 
 4. ใส่กากน้ าตาล 20 กิโลกรัม เติมน้ าให้เต็มถัง กวนให้เข้ากัน  
 5. หมักไว้ประมาณ 15-20 วัน 
 วิธีการใช้ 
 ใช้ในอัตราส่วน น้ าหมัก 1 ลิตร ต่อ น้ า 100 ลิตร เพ่ือฉีดหน้ายาง ท าให้เปลือกยางนุ่ม จุลินทรีย์จะ
ไปกระตุ้นท่อน้ ายาง ท าให้น้ ายางไหลอย่างสมดุล 
 ในเดือนแรกควรฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เดือนถัดไป ฉีดพ่นอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ควรฉีดตั้งแต่หน้ายาง
จนถึงรากยาง 
 ค าเตือน  
 น้ าหมักสูตรนี้ เป็นสูตรบ ารุงล าต้น ไม่ควรฉีดพ่นพืชผักที่ก าลังออกดอก อาจท าให้ดอกร่วงได้  
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4.ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานี ประสบความส าเร็จได้เพราะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญ จริงจัง เสียสละเวลา
ส่วนตัวในการท างาน รวมถึงการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นอย่างดี นอกจากความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่  ผู้น าชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ก็มีส่วนส าคัญ โดยการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอทุ่งยางแดง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และนอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาท างานร่วมกัน ทั้งในการสนับสนุนวิชาการและ
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ท าให้การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอทุ่งยางแดง เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะ
เกษตรต้นแบบ มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้เสียสละ ทั้งก าลังใจและก าลังกาย และก าลังทรัพย์ มีจิตอาสาใน
การเป็นวิทยากร และด าเนินงานในชุมชนมีแหล่งความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

5.รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
 ได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบดีเด่นอ าเภอทุ่งยางแดง 
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ภาพกิจกรรม 

 ปลูกพืชร่วมยาง 

 

 

 

 

 

 

 

การเลี้ยงแพะ 

 

 

 

 

 

 

 

สาธิตการท าปุ๋ยหมัก 
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กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกและการแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สาธิตการท าน้ าหมักปลา 
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สรุปผล 
การถอดความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
 

1. ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 นายธีรภัทร  เกื้อพะระ   อายุ  53  ปี  เกิดเม่ือวันที่  3  กรกฎาคม  2508  ที่อยู่ปัจจุบัน  

 บ้านเลขท่ี  76/1 หมู่ที่  3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0831932592   
 จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  สถานภาพ  สมรสกับ นางธารี  เกื้อพะระ   มีบุตรด้วยกัน  
 1  คน  เป็นชาย   

2. แรงบันดาลใจในการท างาน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
 

ข้าพเจ้า เริ่มต้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซี่งเป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าได้รับการสืบทอดมาจาก
บิดามารดา หลังจากท่ีบิดา มารดา ของข้าพเจ้าได้มอบที่ดินท ากิน พ้ืนที่ 3 ไร่ และด้วยความผูกผันในอาชีพท า
นา ประกอบอาชีพท านา อย่างเต็มตัว เพ่ือสานต่ออาชีพเดิมของบิดา มารดา จากนั้นเป็นต้นมา ข้าพเจ้าจึงได้
เก็บหอมรอมริบซื้อผืนนาไว้ จนกระทั่งปัจจุบันข้าพเจ้ามีพ้ืนที่ท านา รวมทั้งสิ้น 12 ไร่ โดยใช้แนวคิดการท านา
แบบพ่ึงตนเอง โดยมีต้นทุนด้านแรงงานและสมาชิกในครัวเรือน เนื่องจากการท านาในปัจจุบันมีต้นทุนการผลิต
ที่สูง ไม่ว่าจะเป็นค่าไถ ค่าแรงงานปักด า ค่าปุ๋ย  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูพืช รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในแต่ละรอบการผลิตแล้วอาจไม่คุ้มค่าเท่าไร  แต่ส าหรับข้าพเจ้าแล้วคิด
ว่าอาชีพท านา เป็นอาชีพที่ท ากันมาตั้งแต่สมัย ปู่ย่า ตายาย และข้าพเจ้าก็เติบโตมากับอาชีพชาวนา  จึง
อยากจะสานต่ออาชีพนี้ และพยายามน าเอาวิชาการและประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ในการท านา พัฒนา
ปรับปรุงการท านาให้เกิดเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เลี้ยงครอบครัวและประสงค์ที่จะท าให้ข้าวที่ผลิตได้
มีคุณภาพท่ีดี ก าหนดราคาได้เอง ไม่ใช่ให้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคาอย่างเอารัดเอาเปรียบ โดยพยายาม
น าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวข้าพเจ้าเองและ
เกษตรกรในพ้ืนที ่ ปัจจุบันข้าพเจ้าพยายามจะด าเนินกิจกรรมการผลิตข้าว โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต และ
มีการวางแผนการผลิต เพ่ือให้ลดค่าใช้จ่ายและให้ได้ผลตอบแทนให้มากที่สุด  จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว 
แม้ต้นทุนการท านาในแต่ละปีจะสูงเพียงใด แต่เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะท านา นั่นคืออีกหนึ่ง
ความภูมิใจของข้าพเจ้าและเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้เกิดมาเป็น “ชาวนา”ตลอดระยะ 12 ปี ที่ผ่านมา  ข้าพเจ้า
ยอมรับว่าเจอท้ังปัญหาและอุปสรรคมากมายอยากให้อาชีพการท านาเกษตรกรสามมารถมีรายได้และสามารถ
พ่ึงตนเองได ้   

3. องค์ความรู้เด่น (การผลิตและการแปรรูปข้าว)       
เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศึกษาเรียนรู้การท านาใน

พ้ืนที่ตามศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ลดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีให้ลดลง 
3.1  การเรียนรู้การไถกลบตอซัง เพ่ิม อินทรียวัตถุในดินทดแทนการเผาท าลายทิ้งช่วยให้ดินร่วนซุย  

และมีการสูบน้ าเข้านาก่อนการไถกลบตอซังท าให้เมล็ดข้าวที่ตกหล่นเอาไว้ในนางอกก่อนแล้วจึงจะไถกลบตอ
ซังมีคุณสมบัติช่วยอุ้มน้ าให้ดีขึ้น ระบายน้ าได้ดี  
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3.2 ปลูก ปอเทือง ในพ้ืนที่นาและมีการไถกลบใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ช่วง ที่ปอเทืองมีอายุ  45-50  วัน
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้กับดินนาข้าว ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรืออาจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะ
เพียงพอกับการท านาแล้ว 

3.3 การศึกษาเรียนรู้ การส ารวจศัตรูข้าวและการก าจัดท าลายโดยวิธีผสมผสาน โดยวีการทางเขต
กรรมและน าศัตรูข้าวที่จับมาได้เช่น หอยเชอร์รี่ที่มีการระบาดรุนแรง ท าน้ าหมักชีวภาพหมักกับสารเร่ง พด.2
แล้วน าน้ าหมักกลับไปใช้ในนาข้าว 

3.4 ศึกษาเรียนรู้การน าแม่ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ มาผสมเพ่ือใช้ในนาข้าวเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นและลดต้นทุนให้ต่ าลง 

3.5 การจัดการผลผลิตและการแปรรูปข้าวและผลผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภคมีการส ารวจความต้องการและจัดท าจ าหน่ายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี ประสบความส าเร็จได้เพราะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญ 
ในการท างานและได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณ์ ด าเนินงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 

1. ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 นายรณฤทธิ์  อาจหาญ  เกิดวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2515  ปัจจุบันอายุ  56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
6/1  หมู่ที ่5 ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับ
นางแมะย๊ะ ดอเลาะ มีบุตรด้วยกัน 5 คน  

2. แรงบันดาลในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 นายรณฤทธิ์  อาจหาญ  เป็นเกษตรที่ประกอบอาชีพท านา เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ 
แพะ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ในพื้นทีป่ระมาณ 3 ไร่ รายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพการเกษตร โดย
สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือนโดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม โดยได้รับต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านกาฮง 
ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  
 ในปี  พ.ศ.2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นเกษตรกรต้นแบบมีแปลงเรียนรู้ เรื่องข้าว  และด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ยังเป็นคณะท างานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
 ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก .) กิจกรรมการเพ่ิม
ผลผลิตข้าว โดยนายรณฤทธิ์ อาญหาญ เป็นประธาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการ
เพ่ิมผลผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเกษตรกรอ าเภอเมืองปัตตานี และได้ขยาย
แปลงเรียนรู้เครือข่ายในสมาชิกศพก. และเครือข่ายศพก.ทุกต าบล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
3.องค์ความรู้เด่น  

3.1 การลดต้นทุนการผลิตโดย การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น  การผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง/ปุ๋ยหมัก
สูตรABและ การป้องกัน/จ ากัดหอยเชอรี่ 
 เกษตรกรต้นแบบศพก.อ าเภอเมืองปัตตานี เน้นการลดต้นทุนการผลิตในการท ากิจกรรมด้าน
การเกษตรโดยเฉพาะการผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน โดยมีสูตรปุ๋ยที่ใช้เกิดจากการหาค่าวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ 
จนได้สูตรที่เหมาะสม คือ 16-20-10 และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นเพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
ส าหรับน าไปเพาะกล้า 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น  โดยมีวิธีการคัดเลือกโดยใช้ความหนาแน่นของน้ าเกลือ ดังนี้  
1.1 เทเกลือลงไปในน้ าสะอาดจากนั้นคนเกลือให้ละลาย  
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1.2 แล้วน าไข่ไก่ดิบมาวาง ถ้าไข่เริ่มลอยปริมาณเท่ากับหนึ่งเหรียญสิบ แสดงว่าได้ความ
หนาแน่นของน้ าที่จะคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ดี แล้ว  

1.3 น าเมล็ดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ลงไปในน้ าเกลือ 
1.4 สังเกตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลอยแสดงว่าไม่เหมาะสมที่จะน าไปเพาะกล้า (คัดออก) 

 
2. ใช้ปุ๋ยสูตรตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 

วิเคราะห์ดินก่อนท านาในปีการผลิตต่อไปและผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต คือ การผสม
ปุ๋ยใช้เอง สูตร 16-20-10 หรือ สูตร 16-20-0 

1. การเก็บตัวอย่างดิน 
2. การน าผลดินที่เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ 
3. ผสมปุ๋ยตามการขาดธาตุอาหารของดิน 

ตารางเปรียบเทียบการซื้อปุ๋ยส าเร็จและปุ๋ยผสมใช้เอง สูตร 16-20-0 
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยสูตรส าเร็จ 16-20-0 ปุ๋ยผสมสูตร 16-20-0 

ราคากระสอบละ 800 บาท ปุ๋ยสูตร46-0-0  :9กก.ๆ25บาท=225 
 ปุย๋สูตร18-46-0 :22 กก.ๆ25บาท=550 
เป็นเงิน  800 บาท เป็นเงิน 775 บาท 

                 ผลที่ได้จากการ  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยของข้าว ปีละ 825 กิโลกรัม/ไร่  และ
ลดต้นทุน 

ในการผลิตข้าวให้ได้ไร่ละ 350 บาท 
3. การใช้ปุ๋ยน้ าหมัก สูตร AB 

การใช้ปุ๋ยน้ าหมัก สูตร AB เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ใช้มีผล ดังนี้ 
1) การแตกกอของต้นกล้าดีขึ้น 
2) ระบบรากและล าต้นแข็งแรง 
3) เมล็ดข้าวเปลือกสมบูรณ์ 

4. การป้องกัน/จ ากัดหอยเชอรี่ก่อนด านา  โดยการท าสมุนไพรไล่แมลงและสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกัน
โรคพืชและแมลงศัตรูพืช การใช้ตาขา่ยดักบริเวณทางปล่อยน้ าเข้านา  การใช้ไม้ปักล่อหอยเชอรี่  

 
4.ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
ประสบความส าเร็จด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 
เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการศพก.ให้ความส าคัญในการด าเนินงานในการด าเนินงานศูนย์ร่วมกันในการ
วางแผนการด าเนินงาน การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน การให้บริการความรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และได้รับความร่วมมืออย่างดีในการด าเนินงานของผู้น าในท้องที่ ร่วมกับคณะกรรมการ
ศพก.อ าเภอเมืองปัตตานี  ศดปช และศจช.ต าบลปะกาฮะรัง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัด
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เก่ียวข้องและที่ส าคัญการเสียสละของเกษตรกรต้นแบบที่เป็นผู้เสียสละแรงกาย
แรงใจในการด าเนินงานด้วยดีเสมอมา 

5.รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 
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สรุปผลการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี 

 1.ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
                    นายวิน  สีนวล   เกิดวันที  1  กรกฎาคม  2500  ปัจจุบันอายุ   61 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 41  
หมู่ที่ 1 ต าบลตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี   จบการศึกษา ป.4     
คู่สมรส ชื่อ นางกิมเอ้ียน  สีนวล  มีบุตร 3 คน 

 
 2. แรงบันดาลในการท างานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.) 

  นายวิน สีนวล  มีรายได้หลักในครัวเรือนจากการประกอบอาชีพท าการเกษตร   ในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
8 ไร่  โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้  พืชสวน ได่แก่  ยางพารา  มะพร้าว  ไม้ผล  พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน  มันเทศ   
เลี้ยงสัตว์เช่น  ววัและไก่     
           ลักษณะส่วนตัวของ นายวิน สีนวล เป็นผู้ที่รักในอาชีพการเกษตร และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆในการ
พัฒนาด้านการเกษตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพให้ดีขึ้น จากการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานและจาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันที่ประสบผลส าเร็จแล้ว และน าองค์ความรู้ที่ได้มาปฏิบัติทั้งยังชอบ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรที่สนใจอีกด้วย     
           ในปี  พ.ศ.2558 ได้รับการยอมรับแก่เกษตรกรในพื้นที่ในการคัดเลือกให้เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.)ของอ าเภอไม้แก่น และต าบลตะโละไกรทอง โดยมีสมาชิก 
40 ราย  และมีวิทยากรร่วมในแต่ละฐานการเรียนรู้ จ านวน 4 ราย      ศพก.แห่งนี้จดัตั้งโดยด าเนิน กิจกรรม
เน้นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ ได้แก่  ยางพารา  ซึ่งสามารถเป็นแนวทางการหนึ่งของเกษตรกรในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราคาของยางพาราในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นในประเด็นหลัก คือการลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  การสร้างรายได้แก่เกษตรกรสวนยางพารา/อาชีพทางเลือก 
 
3. องค์ความรู้  (ยางพารา) 
      การลดต้นทุนการผลิต   
                          การใชปุ้๋ยหมักชีวภาพ เป็นการใช้ปุ๋ยหมักเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใส่ 2 ครั้งต่อ
ปีจะใช้ 150-180กก./ไร่  หลังฤดูฝน  ช่วงเดือน มกราคม  จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ในการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  เช่น  มูลสัตว์ 30 %  แกลบ 50%   ร า+หินฟอสเฟต+โดโลไมค์  20% น าวัสดุต่างๆ มากองซ้อนกัน
เป็นชั้นๆ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ผสมน้ าหมักชีวภาพ(พด.1พด.2+กากน้ าตาล+น้ า)คนจนละลายเข้ากันใส่บัว
ราดบนกองวัสดุปุ๋ยหมัก คลุกให้เข้ากันจนทั่วให้ได้ความชื้นพอหมาดๆอย่าให้แห้งหรือชื้นจนเกินไป(ประมาณ 
30-40%) หรือลองเอามีดขย าบีบดู ถ้าส่วนผสมเป็นก้อนไม่แตกออกจากกันและเมือรู้สึกชื้นๆไม่แฉะแสดงว่า
ใช้ได้ถ้าแตกออกจากกันยังใช้ไม่ได้ต้องรดน้ าเพ่ิม หมักกองปุ๋ยหมักไว้  7 วัน พลิกกลับกองปุ๋ยหมักต่อให้ครบ 3 
สัปดาห์ แล้วตรวจสอบดูว่ากองปุ๋ยมีความร้อนหมักต่อแต่ถ้าไม่มีความร้อนสามารถน าไปใช้ได้ 
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                           การใชเ้ชื้อไตรโคเดอร์ม่าในการป้องกันและรักษาโรครากขาวในสวนยาง โรครากขาว
เป็นโรคราชนิดหนึ่งที่ระบาดที่ควบคุมยากในสวนยางพาราในพื้นที่การใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าเป็นวิธีการหนึ่งใน
การป้องกันการระบาด (สวนยาง นายวิน สีนวล เป็นจุดหนึง่เกิดเชื้อรารากขาว) จะใช้เชื้อสดจากขยายเชื้อเอง
แล้วมาผสมกับปุ๋ยหมัก  ใช้เชื้อสด 1 ส่วน ร าข้าวละเอียด 4 ส่วน และปุ๋ยหมัก 100 ส่วน (อัตราส่วน 
1:4:100 โดยน้ าหนัก) ตักแบ่งร าข้าวส่วนหนึ่งใส่ลงในถุงเชื้อสดแล้วคลุกเคล้ากับเชื้อให้ทั่ว น าถุงเชื้อท่ีคลุก
ด้วยร าข้าวแล้ว ไปเทลงในร าข้าวที่เหลือต่อจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างทั่วถึง ได้ส่วนผสมรวม 5 กิโลกรัม 
(1+4) จากนั้นน าส่วนผสมของเชื้อสดและร าข้าวละเอียด (5 กิโลกรัม) ผสมกับปุ๋ยหมัก (100 กิโลกรัม) 
คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างทั่วถึง อาจพรมน้ าให้พอชื้น เพ่ือลดการฟุ้งกระจายแบ่งส่วนผสมใส่ภาชนะน าไปใช้จะ
ช่วยในการลดการระบาดลงได้   
        
                 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
                            การใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีด เป็นระบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าการกรีดวันเว้นวัน โดย
เฉลี่ย 18% และการกรีดวันเว้นวัน ให้ผลผลิตสูงกว่าการกรีดสามวันเว้นวันและกรีดทุกวัน จึงเป็นระบบกรีดที่
มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อต้นยาง เนื่องจากต้นยางมีเวลาพักเพ่ือสร้างน้ ายางได้ โดย
ปกติต้นยางจะใช้เวลาในการสร้างน้ ายางประมาณ 48-72 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน จึงท าให้กระบวนการสร้างน้ า
ยางเกิดข้ึนสมบูรณ์ท าให้ผลผลิตสูงขึ้นได้ ดังนั้นลดเกิดความเสียหายต่อต้นยางเพราะจะท าให้เกิดอาการเปลือก
แห้ง 
                           การใชก้รดฟอร์มิกในยางก้อนถ้วยแทนกรดชนิดอื่น 
กรดฟอร์มิก ความเข้มข้น 94%ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยต่อผู้ใช้และส่งผลดีต่อคุณภาพยาง กรดฟอร์
มิกเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ เป็นกรดอ่อนที่มีความแรงของกรดไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรดชนิดอ่ืน 
เป็นกรดอินทรีย์ชนิดเดียวที่จับตัวยางได้อย่างสมบูรณ์ เนื้อยางมีความยืดหยุ่นดีซึ่งเป็นสมบัติที่ส าคัญที่สุดของ
ยางธรรมชาติ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในยางมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง  การเจือ
จางกรดฟอร์มิกให้มีความเข้มข้นเพียง 3% ดังนี้ 
                    วธิีการเจือจางกรดฟอร์มิก 
   รินกรดฟอร์มิกเข้มข้น 94% ใส่ในถ้วยแก้วหรืออ่างเคลือบปากกว้างพร้อมฝาปิดสนิท กะให้
พอประมาณ ใช้ช้อนแกงตักน้ ากรดเข้มข้น 10 ช้อน (10 ซีซี) เทลงน้ าสะอาดที่เตรียมไว้ 3 ลิตร จะได้กรดที่มี
ความเข้มข้น 3% กวนให้เข้ากัน น าไปหยอดในถ้วยประมาณ 15 – 20 ซีซี ในการท ายางก้อนถ้วย   

        
              การสร้างรายได้แก่เกษตรกรสวนยางพารา/อาชีพทางเลือก   

  การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มน้ ามันเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมกันท าในสวนยางพารา  จะได้ผลผลิต
มากกว่า ด้วยวิธีอ่ืนๆแต่ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้น หลังจาการเก็บดอกเห็ดหมดแล้วยังสามารถเป็นปุ๋ยกับตัน
ยางพาราอีกด้วย โดยมีวิธีการท าดังนี้ 
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           -การหมักทะลายปาล์ม3-4 วัน ชว่ยให้ทะลายปาล์มนิ่มขึ้นและไม่เกิดราสีส้ม 
           - การล้างทะลายปาล์มให้สะอาดก่อนมา เรียงเป็นแถว 0.7x 10 ม.ช่วยลดกลิ่นปาล์ม                                           
ที่ติดมากกับดอกเห็ด 
         -  ผสมก้อนเชื้อเห็ดกับอาหารเสริมและการใช้น้ าหมัก EMท าให้ดอกเห็ดเพ่ิมขนาด 
           - ท าโครงแล้วปิดด้วยผ้ายางด าเป็นเวลา10-12 วนั สามารถเก็บผลผลิตได้ 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 ทะลายปาล์ม 3  ตัน   สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยเฉลี่ย 90-100 กก./รอบการผลิต   สามารถเพ่ิมรายได้
ประมาณ 8,000-10,000 บาท 

 

      4. ปัจจัยความส าเร็จ 
   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี   
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจจาก เกษตรกรต้นแบบ/วิทยากรประจ าศูนย์ และจนท.
ส านักงานเกษตรอ าเภอ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ อปท.ผู้น าชุมชน  และเครือข่าย
ของศพก.ในการสนับสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมภายในศพก.ทีร่่วมกันพัฒนาไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกันเพ่ือเกิดประโยชน์กับแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จนกลายเป็นจุดศุนยก์ลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 

 
     5.ประสบการณ์การได้รับการอบรม 
 
 ปี 2559   อบรมปรับปรุงคุณภาพดิน        หน่วยงานพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี 
                  อบรมด้านเครื่องจักรกล    หน่วยงานสหกรณ์  
 ปี 2560  - ศึกษาดูงาน ของปราชญ์ชาวบ้าน  อ.เทพา  จ.สงขลา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
                       จ.สตูล  หน่วยงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
                     - อบรมด้านครูบัญชี    หน่วยงานส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.ปัตตานี 
                     -  อบรมด้านปศุสัตว์    หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 
  ปี2561   - ศึกษาดูงาน  ศพก. ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอยะรัง 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 

1. ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 นางฟารีดา เจ๊ะแว เกิดวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2505  ปัจจุบันอายุ  56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  75/2  
หมู่ที่ 4 ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาปริญญาตรี  

2. แรงบันดาลในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
 ด้วยนางฟารีดา เจ๊ะแว อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท าการเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วยสวนยางพารา ไม้ผล นาข้าว 
และมีการเพาะพันธุ์ไม้เพ่ือจ าหน่าย แต่ด้วยพ้ืนที่มีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก จึงได้เกิดแนวคิดการร่วม
กลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะเน้นให้น าไปใช้จริง 
 ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก .) กิจกรรมยางพารา 
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้โดยการท าการเกษตรผสมผสาน พืชแซมยาง  โดยนางฟารีดา เจ๊ะแว เป็นประธาน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้ขยายแปลงเรียนรู้เครือข่ายในสมาชิกศพก .และเครือข่ายศพก.ทุกต าบล โดยมีหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. องค์ความรู้เด่น  
3.1 การลดต้นทุนการผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง 

 เกษตรกรต้นแบบศพก.อ าเภอยะรัง เน้นการลดต้นทุนการผลิตในการท ากิจกรรมด้านการเกษตร
โดยเฉพาะการผสมปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน  ซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิก ซื้อแม่ปุ๋ย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 
มาใช้เอง โดยส่วนใหญ่จะใช่ปุ๋ย 16-20-0, 15-15-15, 8-24-24, 13-13-21, 12-24-12 
  

ปุ๋ยสูตร 
น้ าหนักแม่ปุ๋ย(ก.ก.) 

ตัวเติม 
18-46-0 46-0-0 0-0-60 

16-20-0 44 18 0 38 
15-15-15 33 20 25 22 
8-24-24 52 - 40 8 
13-13-21 29 17 35 19 
12-24-12 52 6 20 8 
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            3.2  การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ 
        การส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ เนื่องจากกรดฟอร์มิก  
เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่ตกค้างในยาง มีความปลอกภัยค่อนข้างสูง สีของยางที่แห้งเหลืองสวย ไม่คล้ า  
ยางแห้งเร็วได้ยางคุณภาพดี เนื้อยางแน่น ยืดหยุ่นดี ช่วยจับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์ภายใน เวลาประมาณ 
45 นาที ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ต้องการของโรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการผลิต ไม่ท าให้เครื่องจักรเสียหาย 
 การเตรียมน้ ากรด 
 วิธีการเจือจางใช้กรดฟอร์มิกร้อยละ 94  : เจือจาง กรด 1 ส่วนต่อน้ า 30 ส่วน เมื่อเจือจางจะได้กรด 
ฟอร์มิกร้อยละ 3 โดยใช้กรดเข้มข้น 2 ช้อนแกง ผสมน้ าสะอาด 3 กระป๋องนมจะได้กรดเจือจาง 900 ลบ.ซม. 
(ซีซี) บรรจุในขวดพลาสติกเจาะรูที่ฝาด้านบนสามารถน าไปใช้ผสมกับน้ ายางในถ้วยได้ 45 – 50 ต้น 
 การใช้กรดเจือจางร้อยละ 3 
  วันกรีดที่ 1 กรีดยางต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแล้วย้อนกลับมาหยอดน้ ากรดที่ต้นแรก ประมาณ 15 – 
20 ซีซี.(ประมาณ 2 ช้อนแกง) จากนั้นใช้ไม้สะอาดคนให้เข้ากัน ยางจะจับตัวไม่เกิน 45 นาท ีท าเช่นนี้จนถึง
ต้นสุดท้ายแล้วปล่อยให้ยางจับตัวเป็นก้อนอย่างสมบูรณ์การคนจะช่วยให้การจับตัวได้ทั่วถึงและเร็วขึ้น 
 วันกรีดที่ 2 จับก้อนยางในถ้วยตะแคง เพื่อให้ของเหลวซึ่งมีสภาพเป็นกรดไหลออกจากก้อนยาง
สามารถจับตัวรวมกันกับน้ ายางที่กรีดได้ในวันที่ 2 จากนั้นกรีดยางเช่นเดียวกับวันแรกแล้วย้อนกลับมาใส่กรด
อีกครั้งแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าวันแรกเล็กน้อย จากนั้นใช้น้ าสะอาดคนน้ ายางเช่นเดิม ปล่อยให้ยางจับตัวกันใน
ถ้วยพร้อมกับก้อนยางของวันแรก 
 วันกรีดที่ 3 เป็นวันหยุดกรีดยางเกษตรกรกรีดยางสามารถเก็บก้อนยางได้ทันที เพ่ือน าไปผึ่งแดด หาก
ยังไม่เก็บทันทีควรร้อยลวดแล้วแขวนบริเวณต้นยางเพ่ือรวบรวมก้อนยางในวันถัดไป ส่วนของเหลวที่อยู่ในถ้วย
ให้เททิ้ง หรืออาจับถ้วยตะแคงไว้ 

 3.3 การผลิตไข่เค็มแบบเปียก 

 การแปรรูปผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดไข่ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม ซึ่งเป็น
รายได้นอกเหนือจากการท าสวนยางพารา โดยขั้นตอนการท าจะไม่ยุ่งยากเหมือนการท าไข่เค็มไชยาที่หมัดด้วย
ดินโคลน 

 อุปกรณ์ 
 1.ขวดโหล 
 2.น้ าสะอาด 
 3.ไข่เป็ด 
 4.เกลือ 
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ขั้นตอนการท า 

 1. น าไข่เป็ดไปล้างให้สะอาด  
 2. ผสมน้ าสะอาดกับเกลือคนให้เข้ากัน 

3. น าไข่เป็ดที่ล้างใส่ขวดโหลแล้วใส่น้ าเกลือเข้าให้เต็ม 
หมายเหตุ ระยะเวลาดองไว้ 15-28 วัน  

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินงานศูนย์ เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  
ประสบความส าเร็จด้วย เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการศพก.ให้ความส าคัญและให้ความร่วมกับเจ้าหน้า
ผุ้รับผิดชอบงานศพก. ในการด าเนินงานในการด าเนินงานศูนย์ร่วมกันในการวางแผนการด าเนินงาน การ
สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน การให้บริการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และได้รับความร่วมมือ
อย่างดีในการด าเนินงานของผู้น าในท้องที่ ร่วมกับคณะกรรมการศพก.อ าเภอมายอและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและที่ส าคัญการเสียสละของเกษตรกรต้นแบบที่เป็น
ผู้เสียสละแรงกายแรงใจในการด าเนินงานด้วยดีเสมอมา 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

 
ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางพัชรีย์ โชติรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2514 ปัจจุบันอายุ 45 ปี อาศัยอยู่บ้ านเลขที่ 65 

หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สถานภาพ สมรสกับนายวิโรจน์ นุ่นประดิษฐ์ มีบุตรสาว 3 
คน โทรศัพท์ 081-0978787 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยประมง
ปัตตานี สาขาเกษตรศาสตร์ 
 
ภูมิหลังของเกษตรกรต้นแบบ 

นางพัชรีย์  โชติรัตน์ เติบโตจากครอบครัวเกษตรกรท านา ตอนอายุ 14 ปี ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ประธานกลุ่มยุวเกษตรกรประจ าต าบลตะโละ เริ่มต้นช่วยครอบครัวท านามาตั้งแต่อายุ 14 ปี  จนมีครอบครัว
และมีบุตร  และยึดอาชีพการท านามาตลอด  เดิมพ้ืนที่ท านามีท้ังหมด 7 ไร่  ต่อมาได้ซื้อรถไถจึงขยายพ้ืนที่ท า
นาเพ่ิมขึ้น และเนื่องจากในชุมชนมีปริมาณผู้สูงอายุจ านวนมาก รวมทั้งอีกส่วนเปลี่ยนอาชีพเป็นรับจ้างทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ท าให้มีนาร้างเพ่ิมขึ้น นางพัชรีย์ โชติรัตน์ จึงได้มีแนวคิดในการเช่าพ้ืนที่นาร้าง เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ท านาเป็น 100 ไร่ 
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ประวัติความเป็นมาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

เมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายให้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร ที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดยด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหริ่งได้ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ต าบลตะโละ เนื่องจากมีองค์ประกอบหลักที่
ส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ  เกษตรกรต้นแบบ  หลักสูตรการเรียนรู้  แปลงเรียนรู้ และ ฐานการเรียนรู้ โดย
พ้ืนที่ทางการเกษตรของต าบลตะโละทั้งหมด  6,933 ไร่  พ้ืนที่ปลูกข้าว 3,005 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 43.34 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด  สามารถจ าแนกพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้ดังนี ้
    พ้ืนที่เหมาะสมมาก  พ้ืนที่ S1 พ้ืนที่ 1,565.75 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของพ้ืนที่ปลูกข้าว 
    พ้ืนที่เหมาะสม  พ้ืนที่ S2 พ้ืนที่ 33.98 ไร่  คิดเป็นร้อยละ1.13 ของพ้ืนที่ปลูกข้าว 
    พ้ืนที่ไม่เหมาะสม  พ้ืนที่ S3 พ้ืนที่ 71.10 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของพ้ืนที่ปลูกข้าว 
    พ้ืนที่ไม่เหมาะสม  พ้ืนที่ N  พ้ืนที่ 1,334 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 44.40  ของพ้ืนที่ปลูกข้าว 

วัตถุประสงคข์องศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 เพ่ือให้มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้ านการผลิต  และ
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต เพ่ิมปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกร เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
แนวทางการพัฒนา  

การผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวพันธุ์ช่อลุง) ให้มีคุณภาพ และผลผลิตที่สูงขึ้นจาก 360 กิโลกรัมต่อไร่
เป็น 450 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  

การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาดินหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วและการไถกลบตอซังควบคู่กับการใช้จุลินทรีย์น้ าหมักชีวภาพในการย่อยสลาย
และเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดีในการ
เพาะปลูก 
 
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  การผลิตสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง การผลิตสารชีวภัณฑ์  เทคนิค
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งสามารถน าไปใช้ในแปลงนาข้าวเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไร่ละ 
450  บาท  และเพ่ิมผลผลิตไร่ละ 90 กิโลกรัม 
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แปลงเรียนรู้ 
การใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศน์ด้านการเกษตรของชุมชน 
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 3. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรการเรียนรู้ 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
4. การบริหารจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว 
5. สร้างรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
6. เศรษฐกิจพอกิจพอเพียง 
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ฐานการเรียนรู ้
1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องของการเตรียมพ้ืนที่โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิต  

การดูแลรักษา ตั้งแต่การบ ารุงรักษาดินหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วและการไถกลบตอซัง
ควบคู่กับการใช้จุลินทรีย์น้ าหมักชีวภาพในการย่อยสลายเพื่อเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินตลอดจนถึงการปลูก การ
เก็บเก่ียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ( คัดเมล็ดพันธุ์)  
- เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ใช้ในอัตรา

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ปลูกแนะน าใช้การเตรียมและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความสมบูรณ์ไป
เพาะปลูกสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 

- แนะน าการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
- แนะน าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สามารถขายได้ราคาดี เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอรี่ 
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3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
- เน้นให้เกษตรกรใช้วัสดุจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์โดยการท าน้ าหมัก  จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย 

เพ่ือน ามาใช้ย่อยสลายตอซังข้าว 
- แนะน าการท าปุ๋ยหมักแห้ง ( โบกาจิ ) ใส่ในนาข้าวอัตรา 90กก./ไร่ 
- แนะน าการผลิตและใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ใส่ในนาข้าว อัตรา 120ลิตร/ไร่ 
- ลดการใช้สารเคมีจาก  10 กก/ไร่. เหลือ 5  กก./ไร่ 
- เก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก 

 

 

 

 

 

 
4. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

- แนะน าการส ารวจระบบนิเวศในนาข้าว 
- สอนวิธีการใช้สารชีวินทรีย์และการผลิตขยาย (เชื้อไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย, เมตาไรเซียม) เพ่ือ

เกษตรกรสามรถผลิตใช้เองได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
- ลดการใช้สารเคมีในการก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. สร้างรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
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- ถ่ายทอดการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เพื่อเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ลด
การระบาดโรคแมลงศัตรูข้าว 

- ส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงด้วง การเลี้ยงกบ 
 

 
 

 

 

 
 

6. เศรษฐกิจพอเพียง 
- ถ่ายทอดการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบถึงรายรับรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน สามาร

วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ได้มีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

 

 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ถือว่าเป็นโครงการที่เกษตรกรต้องใช้หลักวิชาการ
ในการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเก็บตัวอย่างดินและการน าตัวอย่างดินเพ่ือน าไปวิเคราะห์ และใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและละเอียดประกอบกับเกษตรกรกลุ่มสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ  ท าให้ความรู้ความเข้าใจในการน าไปใช้ประโยชน์ได้ช้า 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่  เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีให้ผลเร็วกว่า
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสะดวกแก่เกษตรกรเมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ 

3. วัสดุที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ปัจจุบันหายากและมีราคาแพง เช่น ร าละเอียด  แกลบ มูลสัตว์ เป็นต้น 
4. เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์ดิน  และการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินนั้น  เป็นวิธีการที่ต้อง

ใช้หลักวิชาการและละเอียดอ่อน  ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา  ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการ
ซื้อปุ๋ยส าเร็จรูปจากร้านค้าท่ีค่อนข้างสะดวกกว่า 
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แนวทางเสนอแนะแก้ไขปัญหา 
 1. ส่งเสริมเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ด้วยวีการที่เข้าใจง่าย  เน้นวิธีการปฏิบัติด้วยตัวเกษตรกร
เอง และถ่ายทอดความรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การใช้หรือปฏิบัติแบบเดิมๆ  พร้อมชี้ให้เห็นผลที่เกิดจากการน าความรู้จากการอบรม  เช่น การลดต้นทุนการ
ผลิต  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2. ชี้ให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อสภาพโครงสร้างของดิน  ซึ่งจะท าให้
ดินโปร่ง ร่วนซุย  พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี  และที่ส าคัญสามารถช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 
 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ในครัวเรือนที่สามารถหาได้
ง่ายและทดแทนกันได ้
 4. พยายามท าความเข้าใจและชี้แจงถึงความส าคัญและข้อดีของการตรวจวิเคราะห์ดิน  การผสมปุ๋ย
ใช้เองในด้านของการลดต้นทุนการผลิตและลดการซื้อปุ๋ยปลอมจากร้านค้าให้กับเกษตรกร 
 5. จัดท าแปลงตัวอย่างเพ่ือสาธิต และน ามาเปรียบเทียบกับแปลงที่เกษตรกรปฏิบัติตามปกติ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นภาพ  และได้ข้อมูลที่จากการทดลองและปฏิบัติจริง 
 6.ส่งเสริมให้มีการโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และเกิดความยั่งยืน แก่เกษตรกรในระยะยาว 
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สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสายบุรี 

จังหวัดปัตตานี ปี 2561 
1. ประวัติของเกษตรต้นแบบ 

 นายพิพัฒน์  ราชรักษ์ เกิดเม่ือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2509 ปัจจุบัน อายุ 53 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 
117 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคล้า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ช่างยนต์ จาก
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เมื่อ ปี 2526 สมรสกับนางศิรดา  ราชรักษ์ มีบุตร 1 คน 
 

2. แรงบันดาลใจในการท าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการผลิตสินค้าเกษตร 
นายพิพัฒน์  ราชรักษ์ ได้ท าการเกษตรโดยมีการท านา ท าสวนมะพร้าว ท าสวนยางพารา รวมถึงการ

เลี้ยงปลาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด โดยปกติเป็นคนชอบอาชีพการเกษตรและมีเกษตรกรบาง
รายเข้ามาศึกษาในสวนอยู่แล้วโดยเฉพาะยางพารามีการใช้น้ าหมักปลาเพ่ือเป็นการเพ่ิมน้ ายางและเป็นการ
รักษาหน้ายาง นอกจากนี้มีการท าปุ๋ยหมักโดยใช้ Em ย่อยสลายใบยางและมีการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อปุ๋ยเคมีต้นทุนในส่วนของการบ ารุงรักษาของยางพารา 
 ปี พ.ศ.2559 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) มีการจัด
อบรมให้ความรู้โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ประมงอ าเภอ เจ้า
หน้าเกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ เป็นต้น มาให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจ 
 ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) โดยมีนายพิพัฒน์  
ราชรักษ์ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ฯ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับยางพารารวมทั้งการปลูกพืชแซมยาง 
 

3. องค์ความเด่น (การผลิตไรแดง) 
การผลิตไรแดงมีกระบวนการ  4 ขั้นตอน 
1. การท าน้ าเขียว 

วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 60-0-0 น้ าหนัก 500 กรัม 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 น้ าหนัก 500 กรัม 
- ร าข้าว น้ าหนัก 500 กรัม 
- ปูนขาว น้ าหนัก 500 กรัม 
- กากน้ าตาล น้ าหนัก 500 กรัม 

วิธีการท า 
- โดยใช้น้ าเขียว จากสถานีประมงจังหวัดปัตตานี น ามาขยายต่อ โดยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 

จ านวน 500 กรัม ผสมกับน้ าเขียวเพ่ือท าให้น้ าเขียวสีเข้มขึ้น 
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- เมื่อน้ าเขียวเข้มข้ึน ให้น าส่วนผสมอื่นๆใส่ลงไปเพ่ือให้น้ าเขียว ได้ขยายเข็มต่อไป ทิ้งไว้ประมาณ 
3 วัน เพ่ือให้แอมโมเนียละลายหมด 

- ลงเชื้อไรแดง ลงบ่อขนาด 2*2*1 เมตร ลงเชื้อไรแดงไปประมาณ 2-3 ช้อน พร้อมกับข้าวสวยใน
อัตราส่วนเท่ากัน รอเวลา 3-4  วัน ไรแดงก็เกิดการขยายเต็มบ่อ 

- ราคาไรแดงในท้องตลาด 1 ช้อนโต๊ะ ราคา 20 บาท 
- ราคาไรแดงแช่แข็ง กิโลกรัมละ 100 บาท 

 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 

ในส่วนตัวแล้วเป็นผู้ที่ชอบท าการเกษตรอยู่แล้วเมื่อลงมือท าก็ท าให้เกิดความสุข เมื่อท าด้วยความสุขก็จะเกิด
ความส าเร็จตามมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

สรุปผล 
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี ปี 2561 

1. ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ 
        นางวรรณดี  ทองเกลี้ยง  เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2507  ปัจจุบันอายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/2  
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน  มีบุตรสาว 3 คน  ได้แก่ นางดารินทร์ จันทร์เพชร   นางนรินทรา  แล้วด้วยบุญ  
และนางสาวชูติมณฑน์ ทองเกลี้ยง   
2. แรงบันดาลใจในการท างานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
    นางวรรณดี  ทองเกลี้ยง  เป็นบุคคลที่ชื่นชอบท าการเกษตร และยึดอาชีพท านา ท าสวน และปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 บนพื้นทีป่ระมาณ 30  ไร่ ปี 2555 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลดอนรัก  อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และจากนั้นได้จัดท าเป็นศพก. (ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์สาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (ปลูกผัก  ปลูกมะพร้าว  กล้วย และอ่ืนๆ )  
ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป ด้านบัญชี ด้านการจัดการแหล่งน้ า  เน้นการผลิตให้มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
3. องค์ความรู้เด่น (การผลิตข้าวคุณภาพ) 
    กระบวนการบริหารจัดการ ในการผลิตข้าว 
    มีหลักสูตรการเรียนรู้ 
    1. เรื่องการลดต้นทุนการผลิต 
    2. เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
    3. เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
    4. เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน    
    - การหว่านข้าวในกระบะเพาะ (เดือน พฤษภาคม 61) เพ่ือลดการใช้พันธุ์ข้าว 
      ด าโดยรถด านาปลายเดือนพฤษภาคม 61 ประมาณ 2 อาทิตย์หว่านปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ 
   - การดูแลรักษา หมั่นส ารวจโรคและแมลง หากมีโรคที่เกิดจากเชื้อรา  จะใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าในการป้องกัน  
     ก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา  และหากมีแมลงในแปลงนาจะใช้สมุนไพรไล่แมลงในการป้องกันก าจัด 
   - การเก็บเกี่ยว  จะเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อครบอายุการเก็บเกี่ยว ตากแดดเพ่ือลดความชื้นในข้าว คัดข้าวปน  
     และสีข้าว พร้อมบรรจุในถุงพร้อมจ าหน่าย 
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4. ปัจจัยความส าเร็จ 
        การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
ประสบความส าเร็จได้เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวนมะพร้าว และปลูกผักสวนครัว 
พ้ืนที่เหมาะสมในการท านา มีระบบชลประทานที่ดี  มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ท าให้สามารถท าได้ทั้งนาปีและนาปรัง 
เกษตรท าเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่าย เกษตรกรมีการรวมตัวกันชื่อกลุ่มท านา เพื่อร่วมกันผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลดต้นทุนการท านา เช่น การผลิต
ฮอร์โมนที่ใช้ในนาข้าว การผลิตเชื้อชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง 
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดการใช้สารเคมี สร้างสมดุลในระบบนิเวศของทุ่งนา ท าให้ผลผลิตข้าว
จ าหน่ายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างดินในนาข้าว ของเกษตรกรแต่ละแปลงมา
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  เกษตรกรมีความขยันขันแข็ง เป็น
เกษตรกรมีความคิดสมัยใหม่ กล้าเสี่ยงกล้าทดลอง มีความเสียสละ ให้ความส าคัญกับหน่วยงานทุกหน่วยงาน
เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน และในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือกับทุกๆกิจกรรมใน
ชุมชน  ท าให้การด าเนินงานของศูนย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น 

5. รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
    1. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2559  
    2. ได้รับรางวัลชมเชยได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นภาคใต้ตอนล่าง ในงานวันลองกอง ครั้งที่    
        42 ประจ าปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


