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 “การถอดบทเรียน” เป็นกระบวนการในการถอดสกัดความรู้ เชิงประสบการณ์ที่สั่งสมจากบุคคล 
ต้นแบบออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานที่ได้จากรายละเอียด
ขั้นตอนหรือบันทึกผลการปฏิบัติ รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย สามารถเผยแพรได้ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ 
จับประเด็นประสบการณ์หรือบทเรียน “บทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” เป็นวิธีการ
ทํางานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เป็นผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุน หรือแสดง
ผลงานความสําเร็จของงาน ซ่ึง Best Practice ไมใชเป็นเพียงวิธีการทํางานที่ดี แตเป็นการทํางานที่ดีกวาหรือดี
ที่สุด ซึ่งมีท้ังการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตาง ๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุเปาหมายสูงสุด 
 การถอดบทเรียนจากเกษตรกรตนแบบเป็นวิธีการถอดสกัดความรูในตัวคนที่เปนความรูเชิงประสบการณ์์ 
ในการทํางานนั้นๆ จนประสบความสําเร็จในระดับที่ดีมากถึงดีที่สุด แสดงวาตองมีความรูดีๆ ซอนอยู ที่สามารถ
นําออกมาเผยแพรใหคนรุนหลัง และผูเกี่ยวของใชเป็นประโยชนในการทํางานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบที่เปนเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
จึงเป็นประโยชนตอทั้งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่สามารถนําความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนไปประยุกต 
ใชในการสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขาย 
ใหประสบผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรอ่ืนๆ ก็สามารถนําความรู ที่ไดจากการถอดบทเรียนไปเผยแพร ใหเกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจตอไป 
หนวยงานภาคีที่มีสวนเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ก็สามารถนําความรูไปปรับใชไดตามบทบาทและภารกิจของตน 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอเมืองยะลำ 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอเมืองยะลา หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. เมืองยะลา 
มีความสําคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษายางพารา 
ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. เมืองยะลา มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนอําเภอเมืองยะลา อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายธัญญา แก้วเจริญ ที่อยู่ : 10/1 หมู่ที ่3 ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราในสไตล์ของผู้ใหญ่ธัญญา 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพารา 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2513 
5. สถำนที ่บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที ่3 ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันศุกร์ที ่26 มิถุนายน 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายธัญญา แก้วเจริญ บ้านเดิมอยู่ที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีที่ดินในตําบลลําพะยา 
รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ เริ่มต้นด้วยการปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 เนื่องจากยางพาราพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
และลักษณะของภูมิประเทศของตําบลลําพะยาเหมาะสมต่อการปลูกยางพารา 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตยำงพำรำ 
ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง สูตรที่ทางศูนย์ฯ ใช้คือ 30-5-18 โดยใช้แม่ปุ๋ย ดังนี้ 
 แม่ปุ๋ย (Di-Ammonium Phosphate - Dap) สูตร 18-46-0 จํานวน 10 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Urea)                                       สูตร 46-0-0   จํานวน 60 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Muriate of Potash - Mop)           สูตร 0-0-60   จํานวน 30 กิโลกรัม 
 รวมทั้งหมด             100 กิโลกรัม 
อัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราก่อนฝน จํานวน 1 กิโลกรัมและใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราหลังฝน จํานวน
1 กิโลกรัม 
การท าปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษซากพืช แกลบสลับกับชั้นของมูลสัตว์ แล้วราดด้วยสารเร่ง พด. 1 (ซึ่งได้ผสมกับ
กากน้ําตาล และน้ําเปล่า เพ่ือช่วยให้เชื้อ พด.์1 ฟ้ืนจากการพักตัว) ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเร่งในการย่อย
สลายเศษซากพืชให้เร็วขึ้น 
การท าปุ๋ยน  าหมัก โดยทําเป็นน้ําหมักหน่อกล้วย ผลไม้ที่มีสีเหลือง เช่น มะละกอ ฟักทอง กล้วย เป็นต้น 
นําวัสดุทั้งหมดมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเติมด้วยสารเร่ง พด. 2 (ซึ่งได้ผสมกับกากน้ําตาล และน้ําเปล่า 
เพ่ือช่วยให้เชื้อ พด.์2 ฟ้ืนจากการพักตัว) ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเร่งในการย่อยสลายหน่อกล้วยและ
ผลไม้สีเหลืองให้เร็วขึ้น 
การท าน  าหมัดไล่แมลง สารสกัดท่ีได้จากการหมักพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์
และสารไล่แมลงที่อยู่ในพืชสมุนไพร เพ่ือใช้ในการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช 
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 วัสดุส าหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยการหมักพืชสมุนไพรสด เช่น ยาเส้น หัวกลอย พริก
เมล็ดสะเดา เหง้าขมิ้นชัน ต้นสาบเสือ เป็นต้น 
  - พืชสมุนไพร์30์กิโลกรัม 
  - กากน้ําตาล์10์กิโลกรัม 
  - รําขาว์100์กรัม 

  - น้ํา์30์ลิตร์(หรือทวมวัสดุ) 
  - สารเรงซุปเปอร์พด.7์1์ซอง 

 วิธีท า 
  1)์สับพืชสมุนไพรใหเปนชิ้นเล็ก์ทุบหรือตําใหแตก 
  2)์นําพืชสมุนไพรและรําขาวใสลงในถังหมัก 
  3)์ละลายกากน้ําตาลในน้ํา แลวใสสารเรงซุปเปอร พด.7์ผสมใหเขากันนาน์5์นาที 
  4)์เทสารละลายใสลงในถังหมักคลุกเคลาและคนใหเขากัน  
  5)์ปดฝาถังไมตองแนน์ตั้งทิ้งไวในที่รม์และคนทุกวันใชระยะเวลาในการหมัก 21 วัน 
 การสังเกตุว่าสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่หมักสมบูรณแลว 
  1) ฝ้าสีขาวลดลง 
  2) ไมมีฟองหรือมีนอยลง 
  3) กลิ่นแอลกอฮอลลดลง 
  4) สารละลายไดกลิ่นเปรี้ยว 
 อัตราการใชและวิธีการใช 
  1) เจือจางสารควบคุมแมลงศัตรูพืช: น้ํา เทากับ 1: 100 ฉีดพนทุกๆ 3 - 5 วัน และฉีด 
ตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง ขึ้นอยูกับการระบาดของหนอนและเพลี้ย ควรฉีดพนชวงตัวออน หรือชวงที่เพลี้ย 
ยังไมเกิดแปง 
  2) ใสสารจับใบ์เชน์น้ํายาลางจาน์10 มิลลิลิตร์ลงในสารควบคุมแมลงศัตรูพืช์10 ลิตร  
  3) พืชไร์พืชผักและไมดอก ฉีดพนสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแลวอัตรา 50 ลิตรตอไร
  4) ไมผล์ฉีดพนสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแลวอัตรา 100 ลิตรตอไร ฉีดพนที่ใบ 
ลําต้น หรือบริเวณท่ีมีหนอนหรือเพลี้ยอาศัยอยู่ 
กำรปลูกร่วมยำงพำรำ 
 ดําเนินการปลูกต้นเนียงนก ผักเหลียง โดยเน้นปลูกต้นเนียงนกเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ค่อยมี
แมลงและโรคทําลาย ไม่ต้องพ่นสารเคมีฆ่าแมลง  
เทคนิคในกำรดูแลพืชร่วมยำงพำรำของ ศพก. เมืองยะลำ 
 กำรปลูกต้นเนียงนก 

  เนื่องจากระยะปลูกยางพารา คือ 3  7 เมตร ทําให้มีระยะห่างระหว่างแถว 7 เมตร จึงทํา
การปลูกพืชร่วมยางพารา โดยเลือกปลูกต้นเนียงนก ในระหว่างแถวของยางพารา ปลูกสลับฟันปลากับ 
ต้นยางพารา เนื่องจากยังไม่มีใครปลูก คิดว่าน่าจะขายได้ราคา การปลูกและดูแลรักษาง่าย 
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 กำรปลูกผักเหลียง 

  เนื่องจากระยะปลูกยางพารา คือ 3  7 เมตร ทําให้มีระยะห่างระหว่างแถว 7 เมตร จึงทํา
การปลูกพืชร่วมยางพารา และมีการปลูกต้นเนียงนก ในระหว่างแถวของยางพารา ปลูกสลับฟันปลากับ 
ต้นยางพาราแล้ว ยังพอที่จะมีพ้ืนที่ว่างอีกก็จะทําการปลูกผักเหลียง ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ที่ดิน
อย่างคุ้มค่าท่ีสุด 
 การเลี ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยะลา  เพ่ือเป็นการทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับการปลูกพืช ผลผลิตที่ได้ ไข่ไก่ 4 แผง ต่อวัน จําหน่ายได้ แผง
ละ 100 บาท และไข่เป็ด วันละ 1 แผงๆ ละ 100 บาท 
 การเลี ยงปลาน  าจืด อาทิเช่น ปลาดุก ปลาหมอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานประมงอําเภอเมือง
ยะลา เพ่ือเป็นการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์น้ําร่วมกับการปลูกพืช 
 การเลี ยงหมูบ้าน จํานวน 8 ตัว (อนาคต จะยกเลิกการเลี้ยงหมูบ้าน เนื่องจากมีเกษตรกรที่เป็นพ่ีน้อง
มุสลิมมาศึกษาดูงานเป็นจํานวนมาก) 
 โรงสีข้าว เนื่องจากตําบลลําพะยามีพ้ืนที่นาจํานวนหลายไร่ และเกษตรกรก็ทํานาด้วย ทางศูนย์ฯ 
ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าวจากศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
 โรงเรือนเพาะเห็ด มีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เพ่ือใช้เป็นจุดเรียนรู้การเพาะเห็ดร่วมยางพารา และ
เสริมรายได้สวนยางพารา 
8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 ผู้ใหญ่ธัญญา ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การสังเกตและลองลงมือทํา และการส่งเสริมของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล) ตลอดจนหน่วยงานภาคีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอเมืองยะลา ผลิตยางพาราและพืชร่วม
ยางพาราคุณภาพเป็นที่ยอมรับของแม่ค้าในตลาด และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ นอกจากนั้นยัง
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับศูนย์ฯ ในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ํา 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 สังเกต ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเพาะปลูก และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และระบบอินเทอร์เน็ต 
 ตั้งแต่มีการจัดตั้ง ศพก. ได้ฝึกพูดในที่ชุมชน ได้ฝึกการเป็นวิทยากร ซึ่งก่อนหน้านี้มีความประหม่า ตื่นเวที
เขินอาย ปัจจุบันสามารถดําเนินการได้ดีขึ้น และได้รู้จักเกษตรกรผู้นํา เกษตรกรต้นแบบด้านต่างๆ จากตําบลอ่ืนๆ
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ เติมเต็มในสิ่งที่ขาด 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 ควำมขยันหม่ันเพียร ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการปลูกพืชร่วมยาง การตัดแต่งกิ่ง และการ
เก็บเก่ียว เพ่ือจําหน่าย 
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 ดิน ชุดดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกยางพาราและพืชร่วมยาง 
 น้ ำ การติดตั้งระบบน้ํา จะทําให้พืชร่วมยางมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี 
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 - การได้รับเชิญให้ไปประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความซ้ําซ้อน หลายๆ งานในห้วงเวลาเดียวกัน 
 - ปัญหาหนี้สินทั้งที่เกิดก่อนจัดทําศูนย์ฯ เนื่องจากเดิมเคยทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรถบรรทุกถมดิน
และปัญหาหนี้สินที่เกิดหลักจากได้เป็นศูนย์ฯ เนื่องจากบางโครงการมีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน จึงทําให้ต้องหางบประมาณเพ่ิมเติม โดยการกู้ยืมเงิน เพ่ือก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ 
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษายางพาราและพืชร่วมยาง ผ่านการใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนเกษตรผสมผสาน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรปลอดสารพิษ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
2. ชนิดและพันธุ์ของพืชปลูก 
3. การจัดการดิน น้ําและปุย๋ 
4. การป้องกันกําจัดศัตรูพชื / โรคพืช / วัชพืช/ 

15. ข้อเสนอแนะ 
 - ขอเสนอเพ่ิมเติมกล่าวคือ ถ้าหากเป็นไปได้ งบประมาณที่จะดําเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขอให้เป็นงบประมาณในหมวด งบอุดหนุน 
 - งบประมาณที่เป็นงบกลาง ไม่สามารถดําเนินการในสิ่งที่คงทนถาวร 
 - งบประมาณที่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บางครั้งทําให้ได้ของที่ไม่ตรงกับความต้องการ เพราะสิ่งที่
ต้องการ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบ อาทิเช่น โปรเจคเตอร์ ชุดเครื่องเสียง เพ่ือใช้ในการอบรมเกษตรกร 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอเบตง 

 การถอดบทเรียนประธาน์ศพก.์อําเภอเบตง หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก.์เบตง มีความสําคัญ 
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษาต้นทุเรียนให้มีผลผลิตที่มี
คุณภาพ ประธาน ศพก. เบตง มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
ในชุมชนอําเภอเบตง อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายประคอง หอมรส ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่ ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนในสไตล์ของลุงคอง 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาดผลผลิต
ทุเรียน 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2509 
5. สถำนที ่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที ่5 บ้านวังใหม ่ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายประคอง หอมรส บ้านเดิมอยู่ที่อําเภอท่ายาง์(อําเภอทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายมาอยู่เบตง 
ในปี 2509 โดยมาอาศัยอยู่กับลุง ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ และลุงเลี้ยงช้างเพ่ือไว้ชักลากไม้ซุง ลุงชวนมาช่วย
เลี้ยงช้าง หลังจากนั้นนายประคอง์หอมรสก็ได้มาจับจองพ้ืนที่ในตําบลอัยเยอร์เวง  จํานวน 500 ไร่ ด้วยเหต ุ
มีความจําเป็นบางอย่างจึงต้องกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง์และได้ไปเป็นลูกน้องรถประมาณ
ไม่ถึงปี์ลูกพ่ีที่ขับรถวางแผนที่จะให้ลุงออกจากการเป็นลูกน้องรถ  จึงตัดสินใจกลับมาที่เบตงอีกครั้งหนึ่ง 
โดยกลับมาเลี้ยงช้างให้กับเถ้าแก่คนจีนเบตง ใช้เวลาทํางานประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจึงกลับมาทําสวน
ทุเรียน จากการไปศึกษาดูงานการปลูกทุเรียนที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการปลูกแบบยกโคกหรือปลูกแบบนั่งแท่น
เนื่องจากที่จังหวัดชุมพรเป็นพ้ืนที่ราบ จึงกลับมาซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนชําถุงมาปลูกจํานวน 384 ต้น ซึ่งเป็นทุเรียน
พันธุ์หมอนทองจํานวน 366 ต้น ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จํานวน 12 ต้น์ ทุเรียนพันธุ์ชะนี จํานวน 6 ต้น จึงได้ทํา
การยกโคกดินแล้วขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง × ยาว × ลึก เท่ากับ 100 × 100 × 80 แต่ปรากฏว่าปลูกแล้วทุเรียน 
ไม่เจริญเติบโต จึงลองขุดดูปรากฏว่าน้ําไม่ซึมไปที่ระบบรากเลย เพราะเวลาให้น้ํา์น้ําจะไหลลงด้านข้างหมด
โดยไม่ซึมลงใต้ดิน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเชิงเขา นายประคอง หอมรส จึงตัดสินใจขุดต้นทุเรียน 
ทิ้งเกือบทั้งหมด ปัจจุบันคงเหลือทุเรียนชุดนั้นเพียง 5 ต้นเท่านั้น หลังจากนั้นไปขับรถวินหารายได้เพ่ิม 
พลางไปทํางานรถวิน ก็ได้ซื้อต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จํานวน 384 ต้นๆ ละ 25 บาท จึงได้ปลูกทุเรียน 
โดยการปลูกเสร็จก็กลบดิน โดยไม่ต้องอัดดินให้แน่น ที่ทําการปลูกทุเรียนเพราะเป็นคนที่ชอบปลูกทุเรียนและ
ชอบปลูกยางพารา 
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กำรตัดแต่งกิ่ง 
 การตัดแต่งกิ่งประธานให้แต่ละกิ่งประธานห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เพราะไม่ให้ผลทุเรียน 
ต้ังบนกิ่งล่าง เพราะถ้าไว้กิ่งมากเกินไป จะทําให้ทุเรียนโตช้า และมีปัญหาเรื่องความชื้นสูงส่งผลให้เกิดโรคราใบติด 
การตัดกิ่งประธานให้ตัดห่างจากพ้ืนดินประมาณ 150 เซนติเมตร เริ่มตัดแต่งกิ่งเมื่อทุเรียนอายุครบ 1 ป ี
ในสวนจะไม่ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ จะทําให้ต้นสูงเร็วเกินไป กิ่งมากเกินไป และกิ่งจะมีขนาดเล็ก ที่สวนเน้นใช้ปุ๋ย
สูตร 12-24-12 (เพ่ือนแนะนํามา) โดยใช้ตั้งแต่ปลูกจนถึงให้ผลผลิต จะไม่ทําให้ต้นสูงเกินไป 
กำรใส่ปุ๋ย 
 การใส่ปุ๋ยจะให้ปุ๋ยด้วยวิธีหว่านเท่านั้น จะไม่ใช้วิธีการขุดแล้วใส่ปุ๋ยในหลุม เพราะเวลาขุดหลุมอาจจะ
กระทบต่อระบบราก และจะส่งผลให้เชื้อราไฟทอปธอร่าเข้าไปทําลายระบบราก เวลาหว่านปุ๋ยจะต้องดูสภาพ
อากาศ เพราะถ้าฝนตกหนักจะต้องรอให้ฝนตกน้อยๆ แล้วจึงค่อยใส่ปุ๋ย 
 หลังการเก็บเกี่ยวจะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 19-19-19 ของบริษัทยิบอินซอยต์ (ปุ๋ยสัญชาติเยอรมัน) เพราะคิด
ว่าเป็นปุ๋ยของไม้ผลที่คุณภาพดีที่สุด 
กำรตัดแต่งดอกและตัดแต่งผล 
 การตัดแต่งช่อดอก โดยตัดแต่งช่อดอก ตัดให้ห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร/ช่อดอก 
 การตัดแต่งผลจะตัดแต่งผลประมาณ 3 ครั้ง 
เทคนิคในกำรดูแลผลผลิตทุเรียนของ ศพก. เบตง 
 ก่อนที่ต้นทุเรียนจะออกดอกจะต้องทําให้แตกใบอ่อนและให้เจริญเป็นใบแก่ที่สมบูรณ์จํานวน 3 ครั้ง
เพ่ือให้เป็นการสร้างอาหารให้กับต้นทุเรียน ให้เพียงพอต่อการออกดอกและติดผลต่อไป 
 ใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืชทีเซตและวิวแคล ฉีดพ่น 3 อาทิตย์ก่อนดอกบาน เพ่ือให้ดอกทุเรียน
สมบูรณ์ 
 หลังดอกบาน 1 อาทิตย์ ใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืช ตรา ชุดบํารุงลูกอ่อน (บริษัท ไฮโดรพลัส
เคมีเทค จํากัด) 
 ทุเรียนระยะหางแย้  ใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืช ตรา โคตรเหนียว ใช้เพ่ือบํารุงขั้วให้เหนียว
ป้องกันการร่วงของผลทุเรียน 
 ในการผสมฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืชจะผสมสารจับใบ ตรา แอ็ปซ่า 80 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืชซึมซาบเข้าสู่ใบได้ดียิ่งขึ้นและลดการชะล้างของน้ําฝนด้วย 
 ในช่วงที่ทุเรียนออกดอกจําเป็นที่จะต้องให้น้ําเรื่อยๆ เพ่ือป้องกันเมื่อฝนตกหนักแล้วจะทําให้ดอก
ร่วง (อันเนื่องมาจากที่ชาวบ้านเรียกว่า ต้นทุเรียนช๊อกน้ํา) แต่ให้น้ําลดลงในช่วงที่ดอกบาน โดยให้น้ํา
ประมาณ 25 % 
 ในกรณีท่ีต้องการป้องกันการแตกใบอ่อนในขณะติดผลอ่อน ให้ใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืช์ตรา์
Concrete ผสมกับปุ๋ยเหลวเข้มข้นสูง สูตร 0-30-35 เพ่ือกดยอด ไม่ให้แตกใบอ่อน 
 ในกรณีที่ต้องการเร่งใบอ่อนให้กลายเป็นใบแก่เร็วขึ้นในขณะติดผลอ่อน ให้ใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหาร
เสริมพืช ตรา เกตุเวย์ ผสมกับปุ๋ยเข้มข้นสูง สูตร 21-7-7 เพ่ือยิกให้ใบแก ่เร่งใบอ่อนให้กลายเป็นใบแก่เร็วขึ้น 
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กำรควบคุมโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 
 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า ใช้สารเมทาแลคซิล (ชื่อการค้า เอ๊กซตร้าแลคซิล) 
 การป้องกันแมลงศัตรูทุเรียน ใช้สารที่มีชื่อว่า บีวาโด้ (Bevado) ราคาซองละ 350 บาท 1 ซองผสมน้ํา
600 ลิตร โดยฉีดตั้งแต่ออกดอกจนถึงก่อนระยะเก็บเกี่ยว 
 หรือฉีดสารตั้งแต่ออกดอก ฉีดอาทิตย์ละครั้ง โดยใช้สารที่มีชื่อว่า ซุปเปอร์ทรอยด ์35 (ไซเพอร์เมทริน) 
 การพ่นสารเคมีจะต้องดูทิศทางของลม โดยผู้ฉีดยาจะต้องอยู่เหนือลม โดยเสื้อที่ใส่เป็นเสื้อที่ทําด้วยผ้าร่ม 
หลังจากฉีดยาจะต้องอาบน้ําและซักเสื้อผ้าให้สะอาด พร้อมทั้งรับประทานน้ํามะพร้าวผสมน้ํามะนาว เพ่ือเป็น
การขับสารพิษที่อาจจะเข้าสู่ร่างกาย 
กำรไว้จ ำนวนผลตำมอำยุของทุเรียน 
 ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิต ประมาณในปีที่ 3 แต่จะไม่ไว้ผล จําเป็นจะต้องปลิดดอกทิ้งให้หมด เพ่ือให้เป็น
การเจริญเติบโตทางด้านลําต้นก่อน 
 ต้นทุเรียนอายุ 4 ปี และต้นสมบูรณ ์กิ่งสมบูรณ์ จะไว้ผลไม่เกิน 5 ผล/ต้น 
 ต้นทุเรียนอายุ 5 ปี และต้นสมบูรณ ์กิ่งสมบูรณ์ จะไว้ผลไม่เกิน 20 ผล/ต้น 
 ต้นทุเรียนอายุ 6 ปี และต้นสมบูรณ ์กิ่งสมบูรณ์ จะไว้ผลไม่เกิน 25 - 30 ผล/ต้น 
 และในสวนมีต้นทุเรียนอายุประมาณ 27 ปี สามารถไว้ผลได้ถึง 200 ผล/ต้น 
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ลุงประคอง หอมรส ถ้าเคาะฟังเสียงเปอร์เซ็นต์ทุเรียนสุกเองจะฟังไม่ออก แต่ถ้าให้คนอ่ืนเคาะและ
ตนเองฟังเสียงดังกล่าวสามารถทราบเปอร์เซ็นต์ทุเรียนสุกได้ จึงจําเป็นจะต้องจ้างคนอ่ืนมาตัดทุเรียนให้ 
ส่วนใหญ่จ้างบุตรชายและญาติๆ ในการตัดทุเรียนของตนเอง 
 ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน จะต้องตัดเป็นจํานวนถึง 3 ครั้ง (3 มีด) เพราะถ้าตัดครั้งเดียว หากตัด
ทุเรียนผลอ่อน น้ําเลี้ยงที่ก้านผลจะไหลไม่หยุด จะส่งผลให้ต้นทุเรียนสูญเสียสารอาหารไปเปล่าๆ และจะทําให้
ต้นโทรมได้ และในขณะเดียวกันจะไม่ให้พ่อค้าเหมาสวนเป็นอันขาด เนื่องจากถ้าราคาถูก พ่อค้าจะรอให้ราคา
สูงแล้วค่อยตัด ถ้าหากเจอสภาวะฝนแล้ง ก็จะทําให้ต้นโทรมด้วยเช่นกัน 
กำรตลำดทุเรียน 
 ลุงประคอง หอมรส จะนําผลผลิตทุเรียนไปขายที่จังหวัดชุมพร เพราะตลาดกว้างและจํานวนพ่อค้า
มาก สามารถกําหนดราคาขายที่ตนเองต้องการได้ โดยจะต้องเสียค่าขนส่งไปขายที่จังหวัดชุมพร เหมาค่าน้ํามัน
เที่ยวละ 6 พัน ไม่ไว้ใจพ่อค้าที่มารับซื้อที่จังหวัดยะลา เนื่องจากมีการโกงตาชั่ง น้ําหนักหายไป 50 % ของ
น้ําหนักที่บรรทุกไปขาย และพ่อค้ามีการคัดเกรดทุเรียนจัมโบ้ที่น้ําหนัก 5 กิโลกรัม ในขณะที่จังหวัดชุมพร 
คัดเกรดทุเรียนจัมโบ้ที่น้ําหนัก 7 กิโลกรัม (พ่อค้าจังหวัดยะลาจะบอกเราว่าทุเรียนของเราเป็นจัมโบ้และใน
ขณะเดียวกันพ่อค้านําผลทุเรียนของเราไปเป็นทุเรียนเกรดคัดลงกล่อง) 
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8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 ลุงประคอง หอมรส ได้ศึกษาหาความรู้จากพรรคพวกเพ่ือนฝูง และใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติ บางอย่าง
ก็เป็นการลองผิดลองถูก จนได้เป็นเคล็ดลับในการผลิตทุเรียนคุณภาพ  
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ลดปัญหาการใบแตกใบอ่อนในขณะทุเรียนติดผลอ่อน และลดปัญหาการร่วงของผล ตลอดจนการทําให้ผล
ผลิตทุเรียนที่ได้มีคุณภาพ 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 ประสบการณ์และการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนผ่านกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 สภำพภูมิอำกำศ จะส่งผลต่อการออกดอก การติดผล การหลุดร่วงของผล จึงจําเป็นจะต้องมีการสังเกต
ตลอดจนการใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืช เพ่ือควบคุมให้ทุเรียนติดผลตามต้องการได้ 
 เงินทุน จําเป็นต้องใช้เงินทุนในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืช ค่าจ้างในการเก็บเกี่ยว
และค่าจ้างในการขนส่งผลผลิตไปขายที่ตลาดหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 แรงงำน แรงงานมีความจําเป็นในการใส่ปุ๋ยเคมี ฉีดพ่นฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมพืช แรงงานในการ 
เก็บเกี่ยว 
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 ตลาดผลผลิตทุเรียนยะลา มีการโกงตาชั่ง น้ําหนักหายไป 50์% ของน้ําหนักที่บรรทุกไปขาย และพ่อค้า 
มีการคัดเกรดทุเรียนที่ไม่เป็นธรรม ทําให้เกษตรกรมีรายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 มีการศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษาทุเรียน การใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนทุเรียน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับ (Good Agricultural Practice : 
GAP) ดังนี้ 

1. ใช้น้ําจากแหล่งน้ําสะอาด 
2. ปลูกในพื้นที่ท่ีดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน 
3. ใช้และเก็บ ปุ๋ย สารเคมี ถูกต้อง 
4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ 
5. สํารวจศัตรูพืช และป้องกันกําจัดอย่างถูกต้อง 
6. เก็บเก่ียวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 
7. ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย 
8. จดบันทึกทุกขั้นตอน 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอบันนังสตำ 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอบันนังสตา หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. บันนังสตา 
มีความสําคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษายางพาราให้มี
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. บันนังสตา มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้เกษตรกรในชุมชนอําเภอบันนังสตา อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายมะยูนุ เตาะสาตู ที่อยู่ : 153 หมู่ที ่1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราในสไตล์เต๊ะเฮง 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพารา 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2537 
5. สถำนที ่บ้านเลขที่ 153 หมู่ที ่1 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันอังคารที ่10 กรกฎาคม 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายมะยูนุ์เตาะสาตู บ้านเดิมอยู่ที่ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา ในปี 2537 นายมะยูนุ์เตาะสาตู 
มีทีด่ินในตําบลบันนังสตา รวมทั้งสิ้น 30 ไร่ เริ่มต้นปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จํานวน 25 ไร่ และที่เหลือเป็น
ทุเรียนและลองกอง  เนื่องจากพ้ืนที่ในอําเภอบันนังสตา เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะปลูกยางพาราและไม้ผล 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตยำงพำรำ 
เน้นผสมปุ่ยใช้เอง สูตรที่ ศพก. บันนังสตา ใช้คือ 30-5-18 โดยใช้แม่ปุ๋ย ดังนี้ 
 แม่ปุ๋ย (Di-Ammonium Phosphate - Dap) สูตร 18-46-0 จํานวน 10 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Urea)                                       สูตร 46-0-0   จํานวน 60 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Muriate of Potash - Mop)           สูตร 0-0-60   จํานวน 30 กิโลกรัม 
 รวมทั้งหมด             100 กิโลกรัม 
อัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราก่อนฝน จํานวน 1 กิโลกรัมและใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราหลังฝน จํานวน
1 กิโลกรัม 
กำรปลูกร่วมยำงพำรำ 
 ดําเนินการปลูกผักเหลียง โดยเน้นปลูกผักเหลียงเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีแมลงและโรค
ทําลาย ไม่ต้องพ่นยาฆ่าแมลง นําผลผลิตผักเหลียงไปจําหน่ายที่ตลาดนัดตําบลบันนังสตา 
 การปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือใช้ในการบริโภคในครัวเรือน หากเหลือจากบริโภคในเครัวเรือนก็นําไป
แจกจ่ายให้เพ่ือนบ้าน 
เทคนิคในกำรดูแลพืชร่วมยำงพำรำของ ศพก. บันนังสตำ 
 กำรปลูกผักเหลียง 

  เนื่องจากระยะปลูกยางพารา คือ 3  7 เมตร ทําให้มีระยะห่างระหว่างแถว 7 เมตร จึงทํา
การปลูกพืชร่วมยางพารา โดยเลือกปลูกผักเหลียง เพ่ือใช้พื้นที่ให้คุ้ม ไม่ปล่อยให้พ้ืนที่ว่างเปล่า 
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การท าปุ๋ยน  าหมัก โดยทําเป็นน้ําหมักหน่อกล้วย ผลไม้ที่มีสีเหลือง เช่น มะละกอ ฟักทอง กล้วย เป็นต้นนําวัสดุ
ทั้งหมดมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเติมด้วยสารเร่ง พด. 2 (ซึ่งได้ผสมกับกากน้ําตาล และน้ําเปล่า เพ่ือช่วยให้
เชื้อ พด.์2 ฟ้ืนจากการพักตัว) ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเร่งในการย่อยสลายหน่อกล้วยและผลไม้สีเหลือง
ให้เร็วขึ้น 
8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 เต๊ะเฮง ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การสังเกตและลองลงมือทํา และการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่การ
ยางแห่งประเทศไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล) และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบันนังสตา ผลิตยางพาราและพืชร่วม
ยางพาราคุณภาพเป็นที่ยอมรับของแมค่้าในตลาด และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที ่
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 สังเกต ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเพาะปลูก และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ควำมขยันหม่ันเพียร ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการปลูกพืชร่วมยาง  การตัดแต่งกิ่ง และ 
การเก็บเกี่ยว เพ่ือจําหน่าย 
 ควำมร่วมมือของคณะกรรมกำร ศพก. การให้ความร่วมมือของคณะกรรมการ์ศพก. จะส่งผลให้การ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 
 ดิน ชุดดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกยางพาราและพืชร่วมยาง 
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 เนื่องจากภูมิประเทศอยู่ใกล้แม่น้ําปัตตานี ทําให้ในช่วงฤดูน้ําหลาก จะทําให้เกิดน้ําท่วมในพ้ืนที ่ศพก.  
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษายางพาราและพืชร่วมยาง ผ่านการใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนเกษตรผสมผสาน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรปลอดสารพิษ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
2. ชนิดและพันธุ์ของพืชปลูก 
3. การจัดการดิน น้ําและปุย๋ 
4. การป้องกันกําจัดศัตรูพชื / โรคพืช / วัชพืช/ 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอธำรโต 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอธารโต หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. ธารโต 
มีความสําคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษาต้นทุเรียน 
ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. ธารโต มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ให้เกษตรกรในชุมชนอําเภอธารโต อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายจรัส ชุมนุมมณ ีที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 36/1 หมู่ที ่1 ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนในสไตล์ของลุงจรัส 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาดผลผลิต
ทุเรียน 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2530 
5. สถำนที ่บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที ่1 ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายจรัส ชุมนุมมณี บ้านเดิมอยู่ที่ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ย้ายมาอยู่ อําเภอธารโต 
ในป ี2530 หลังจากนั้นนายจรัส ชุมนุมมณกี็ได้มาซื้อที่ดินในตําบลธารโต จํานวน 18 ไร่ ซึ่งเป็นสวนยางพาราเก่า 
แล้วมาขอสงเคราะห์เพ่ือปลูกยางพาราครึ่งหนึ่งและปลูกทุเรียนครึ่งหนึ่ง ปัจจุบันมีที่ดินจํานวน 33 ไร่ แบ่งเป็น
แปลงทุเรียนแปลงใหญ่ จํานวน 13 ไร่ (ซื้อมาแล้ว 4 ปี เอกสารสิทธิ์เป็น์นส.3 ซื้อมาในราคา 1,500,000 บาท
ปัจจุบันคืนทุนแล้วจากการขายผลผลิตทุเรียนในช่วงทุเรียนราคาแพง) แปลงที่ตั้ง ศพก. จํานวน 20 ไร่(แบ่งเป็น
ทุเรียน 30 % ยางพารา 70 %) 
 การปลูกทุเรียนเน้นการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในแปลงปลูกก่อน  แล้วทําการเสียบข้าง 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าต้นพันธุ์ จะทําให้ได้ต้นตอที่ต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าและได้ต้นตอทุเรียนที่มี
ระบบรากที่แข็งแรงคือมีรากแก้ว ซึ่งช่วยให้สามารถหยั่งรากยึดดินได้ดี เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกเป็นเชิงเขาลาดชัน
การที่ต้นตอมีระบบรากแก้วจะช่วยปัองกันการโค่นล้มได้เป็นอย่างดี จะดําเนินการเสียบยอดเมื่อต้นตอทุเรียน 
มีอายุได้ประมาณ 2 ปี และดูแลบํารุงรักษาจนทุเรียนอายุได้ประมาณ 4 ปี หากต้นทุเรียนดังกล่าวออกดอก 
ก็จะทําการปลิดทิ้งทั้งหมด เพ่ือเป็นการเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อน (อดเปรี้ยวไว้กินหวาน) จะเริ่มไว้ผลในเมื่อ
ทุเรียนอายุได้ประมาณ 5 ปี โดยจะไว้ผลประมาณ 1- 2 ผลต่อต้น และเมื่อทุเรียนอายุได้ 6 ปี ก็จะไว้ผล
ประมาณ 7 ผลต่อต้น และเม่ือทุเรียนปีที่ 8 สามารถไว้ผลได้ประมาณ 20 ผลต่อต้น 
กำรตัดแต่งกิ่ง 
 ที่วางแผนไว้คือเมื่อต้นทุเรียนสูงได้ประมาณ 5 เมตรจะมีการตัดยอด และมีการไว้กิ่งทั้งต้นประมาณ
10 กิ่ง สรุปคือจะตัดแต่งกิ่งให้ห่างกันประมาณ  50 เซนติเมตรต่อกิ่ง โดยคาดการไว้ว่า ถ้าไว้ผลต่อกิ่ง
ประมาณ 5 ผล ก็จะได้ผลผลิตทุเรียน 50 ผล/ต้น ถ้าหากน้ําหนักต่อผลเท่ากับ 4 กิโลกรัม ก็จะได้น้ําหนักรวม
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ทั้งหมด 200 กิโลกรัมต่อต้น ต้นสูงแค่เพียง 5 เมตร ทําให้ดูแลบํารุงรักษาง่าย จะส่งผลให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มี
คุณภาพ 
กำรตัดแต่งดอกและตัดแต่งผล 
 การตัดแต่งช่อดอก โดยตัดแต่งช่อดอก ให้ตัดให้ห่างกันประมาณ 2 คืบ (ประมาณ 40 เซนติเมตร)/ 
ช่อดอก และช่อดอกตรงปลายกิ่งในโซนของใบจะปลิดทิ้งให้หมด เพราะอาจจะส่งผลให้กิ่งฉีกหักได้ 
 การตัดแต่งผล การไว้ผลจะดูลักษณะของกิ่งว่าสามารถรองรับน้ําหนักได้กี่กิโลกรัม การไว้ผลจะไว้ผล 
ให้ห่างจากโคนกิ่งประมาณ 1 คืบ  โดยส่วนใหญ่จะไว้ผลเดี่ยวต่อช่อ (เพ่ือป้องกันการวางไข่ของแมลงตรงระหว่าง
ผล) โดยคัดเลือกผลที่มีรูปทรงที่สมบูรณ์ มีเนื้อครบทุกพู 
กำรใส่ปุ๋ย 
 หลังการเก็บเกี่ยวจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-15 จํานวน 500 กรัมต่อต้น แล้วเว้น 2 เดือน แล้วใส่ปุ๋ยคอก 
กระตุ้นให้แตกใบอ่อนจํานวน 3 ครั้ง  
 ก่อนออกดอก งดให้น้ําประมาณ 15 วัน กวาดใต้โคนต้นให้เตียน เพ่ือให้ดินแห้ง และใส่ปุ๋ย 8-24-24
เพ่ือกระตุ้นออกดอก 
กำรให้น้ ำ 
 เมื่อต้นทุเรียนเริ่มออกดอกเป็นจุดไข่ปลา เริ่มให้น้ํา โดยให้ดินพอชื้น แต่ห้ามให้น้ําจนดินแฉะ 
 เมื่อดอกบาน งดให้น้ํา เพราะถ้าดินแฉะแล้วดอกร่วงหล่นภายในทรงพุ่ม อาจจะทําให้เกิดเป็นเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชได้ 
 ระยะผลเล็ก เริ่มให้น้ําใหม ่พอชื้น ประมาณ 2 - 3 วันต่อครั้ง 
กำรตัดแต่งผล 
 ตัดแต่งผล พร้อมกับตัดแต่งก่ิงน้ําค้าง 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตทุเรียน 
 ผสมปุ่ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยหมักน้ําใช้เอง 
เทคนิคในกำรดูแลผลผลิตทุเรียนของ ศพก. ธำรโต 
 เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการวางแนวปลูกทุเรียน โดยการปักไม้ชะมบ และทําการเพาะเมล็ดทุเรียนพ้ืนบ้าน
ลงไปในหลุมที่วางแนวตามไม้ชะมบ เมื่อต้นตอทุเรียนพ้ืนบ้านมีอายุได้ 2 - 4 ปี ก็จะดําเนินการเสียบยอด (ด้วยวิธ ี
เสียบข้าง) ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการลดต้นทุนค่าต้นพันธุ์ ได้เป็นอย่างสูง และระบบรากของต้นตอ
ทุเรียนหากินธาตุอาหารพืชได้เก่ง มีความต้านทานต่อเชื้อราไฟท๊อปธอร่า Phytophthora palmivora ซึ่งเป็น
เชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า 
 เมื่อต้นทุเรียนมีอายุได้ 5 ปี ก็จะเริ่มไว้ผลประมาณ 4 - 5 ผล ต้นทุเรียนในปีที่ 6 จะไว้ผลประมาณ
7 ผล ต้นทุเรียนในปีที่ 8 จะไว้ผลประมาณ 20 ผล 
 ถ้าหากมีฝนตก ในช่วงที่ทุเรียนติดผลอ่อน ทําการป้องกันการแตกใบอ่อนด้วยการใส่ปุ๋ย 8-24-24 
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ในกรณีดอกร่วงในช่วงฝนตก สาเหตุเนื่องจากไม่ให้น้ํา สามารถป้องกันด้วยการให้น้ําเรื่อยๆ เพ่ือป้องกัน
อาการน๊อคน้ํา 
 การป้องกันการหลุดร่วงของผลทุเรียน โดยการใช้ธาตุอาหารพืช แคลเซียม-โบรอน เพ่ือทําให้ขั้วทุเรียน
เหนียว 
กำรควบคุมโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 
 การใช้น้ําส้มควันไม้, สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ําที่ได้จาก
การย่อยสลายพืชสมุนไพร ฉีดพ่นต้นทุเรียน เพ่ือป้องกันแมลงและโรคทุเรียน 
 ในกรณีที่เป็นรากเน่าโคนเน่า ทําการถากเปลือกออก แล้วทางด้วยน้ํามันเครื่องเก่าผสมกับยาทาหน้า
ยาง (ยากันเชื้อรา)  รวมถึงการใช้สารโฟลิอาร์ฟอส  ป้องกันและกําจัดโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา
Phytophthora palmivora 
 การป้องกันการวางไข่ของแมลงศัตรูพืช โดยให้สังเกตว่าแมลงมักจะวางไข่ช่วงใด ก็ให้ดําเนินการที่จะ
ทําให้แมลงไม่สามารถวางไข่ได้ โดยการฉีดน้ํา 
กำรไว้จ ำนวนผลตำมอำยุของทุเรียน 
 เมื่อต้นทุเรียนมีอายุได้ 5 ปี ก็จะเริ่มไว้ผลประมาณ 4 - 5 ผล ต้นทุเรียนในปีที่ 6 จะไว้ผลประมาณ
7 ผล ต้นทุเรียนในปีที่ 8 จะไว้ผลประมาณ 20 ผล 
กำรตลำดทุเรียน 
 ลุงจรัส ชุมนุมมณี ไม่กังวลทุเรียนล้นตลาด เพราะทางสวนได้จําหน่ายผลผลิตสด ผ่านระบบออนไลน์
(Facebook, Line, Instagram) โดยผ่านการจองและสั่งซื้อของลูกค้า 
 ส่วนผลผลิตทุเรียนที่ตกไซด์ ก็ทําการแปรรูปผลผลิตทุเรียน โดยการทําทุเรียนกวน ทุเรียนทอด 
ทุเรียนเชื่อม 
8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 ลุงจรัส ชุมนุมมณี ได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง และการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล) 
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอธารโต ผลิตทุเรียนคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าในตลาดออนไลน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 เกษตรกรรูปแบบหัวไวใจสู้ ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วนํามาทดสอบในพ้ืนที่ปลูก 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 Product เป็นทุเรียนสะเด็ดน้ํา คือ เป็นผลผลิตทุเรียนที่มีพ้ืนที่ปลูกในพื้นที่ลาดชัน (Slope) ประมาณ
35 องศาขึ้นไป เป็นผลผลิตทุเรียนที่มีเนื้อแห้งดี เนื้อเนียน เหนียว นุ่ม  
 Price กําหนดราคาตามลูกค้า คือ กําหนดราคาตามที่ทางศูนย์ฯ คิดว่า์ลูกค้าจะเต็มใจซื้อ และผู้ขายก็เต็ม
ใจขาย 
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 Place วิธีการนําเสนอสินค้าผ่านร้านออนไลน์ เพ่ือนําเสนอไปยังลูกค้า และมีระบบจัดส่งไปถึงมือของ
ลูกค้า มีการรับประกันความพึงพอใจ หากไม่พอใจ์ยินดีคืนเงิน หรือจัดส่งผลผลิตใหม่ทดแทน 
 Promotion มีการโฆษณาในสื่อออนไลน์์เพ่ือทําให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของศูนย์ฯ  
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 ประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ นําเสนอหรือเผยแพร่วิธีการปอกและรับประทานทุเรียนในต่างประเทศ เช่น 
ที่ได้ดําเนินการมาแล้ว คือ ประเทศเกาหลีใต ้แต่ให้ขยายเพ่ิมเติมในอีกๆ หลายประเทศ 
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษาทุเรียน ผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนทุเรียน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับ (Good Agricultural Practice : 
GAP) ดังนี้ 

1. ใช้น้ําจากแหล่งน้ําสะอาด 
2. ปลูกในพื้นที่ท่ีดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน 
3. ใช้และเก็บ ปุ๋ย สารเคมี ถูกต้อง 
4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ 
5. สํารวจศัตรูพืช และป้องกันกําจัดอย่างถูกต้อง 
6. เก็บเก่ียวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 
7. ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย 
8. จดบันทึกทุกขั้นตอน 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอยะหำ 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอยะหา หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. ยะหา มีความสําคัญ 
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษายางพาราให้มีผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. ยะหา มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ในชุมชนอําเภอยะหา อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายดอเล๊าะ์สะตือบา ที่อยู่ : 101 หมู่ที ่8 ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราในสไตล์แบเลาะ 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพารา 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2515 
5. สถำนที ่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที ่8 ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่12 กรกฎาคม 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายดอเล๊าะ สะตือบา พ้ืนเพดั้งเดิมเป็นคนตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา มีทีดิ่นจํานวน 19 ไร่ เริ่มต้นด้วยการ
ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จํานวน 15 ไร่ ซึ่งเป็นสวนยางพาราที่อยู่ใกล้บริเวณบ้าน ส่วนที่ดินแปลงที่เหลือ
เป็นแปลงที่ปลูกทุเรียน จํานวน 4 ไร่ 
 ทางศูนย์ฯ ได้ดําเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ยะลา สาขายะหา เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลบา
ละ ในการตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ตรวจปริมาณธาตุอาหารในดิน 

กำรลดต้นทุนกำรผลิตยำงพำรำ 

ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง สูตร ศพก.ยะลา ใช้คือ 30-5-18 โดยใช้แม่ปุ๋ย ดังนี้ 
 แม่ปุ๋ย (Di-Ammonium Phosphate - Dap) สูตร 18-46-0 จํานวน 10 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Urea)                                       สูตร 46-0-0   จํานวน 60 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Muriate of Potash - Mop)           สูตร 0-0-60   จํานวน 30 กิโลกรัม 
 รวมทัง้หมด             100 กิโลกรัม 
อัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราก่อนฝน จํานวน 1 กิโลกรัมและใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราหลังฝน จํานวน
1 กิโลกรัม 
การท าปุ๋ยหมักแห้ง โดยใช้เศษซากพืช และใช้สารเร่ง พด.1 เพ่ือช่วยในการเร่งในการย่อยสลายเศษซากพืช 
กำรท ำปุ๋ยน้ ำหมัก สูตรแรกเป็น สูตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
1. น้ํามะพร้าว จํานวน 4 ผล 
2. น้ําข้าวหมาก จํานวน 1 ช้อนโต๊ะ 
3. นมเปรี้ยว จํานวน 2 ขวดขนาดเล็ก 

4. กากน้ําตาล หรือน้ําตาลทรายแดง
จํานวน 1 ช้อนโต๊ะ 

5. ซีอ้ิวดํา 1 ช้อนโต๊ะ 
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ผสมวัสดุทั้ง 5 ให้เข้ากันแล้วนําไปใส่ในขวดน้ําอัดลม ขนาด 1.5 ลิตร หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน ปิดฝาให้แน่น 
เก็บไว้ในร่ม (ให้มีช่องว่างในขวด ประมาณ 1 ฝ่ามือ) 
กำรท ำปุ๋ยน้ ำหมัก สูตรที่สอง สูตรฮอร์โมนไข่ 

1. ไข ่จํานวน 7 ฟอง 
2. เม็ดข้าวหมาก จํานวน ½ เม็ด 

3. ผงชูรส จํานวน 1 ช้อนโต๊ะ 
4. M 150 จํานวน 1 ขวด 

สูตรฮอร์โมนไข่นี้ เป็นสูตรน้ําหมักชีวภาพที่เร่งการออกดอกของสละอินโดและเพ่ิมขนาดให้ผลผลิตให้ผลโตขึ้น 
เทคนิคในกำรดูแลพืชร่วมยำงพำรำของ ศพก. ยะหำ 
 ดําเนินการปลูกสละอินโดร่วมยางพารา เนื่องจากระยะปลูกของยางพาราเท่ากับ 3 × 8 เมตร ซึ่งมี
ระยะห่างระหว่างร่องยางเท่ากับ 8 เมตร จึงทําให้สามารถปลูกสละอินโดในร่องยางพาราได้ประมาณ 4 แถว
หรือระยะปลูกสละประมาณ 2 × 2 เมตร 
 การไว้จํานวนต้นต่อกอ ให้ไว้จํานวน 2 - 3 ต้น/กอ และให้ตัดแต่งทางใบของสละอินโดให้เหลือ
เพียง 7 ทางใบต่อต้นเท่านั้น  
 การใส่ปุ๋ยบํารุงต้น ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และกระตุ้นการออกดอกด้วยฮอร์โมนไข่ ฉีดที่ช่อดอก
2 - 3 ครั้ง 
 ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณ 10 วัน ให้รดด้วยฮอร์โมนนมสด ซึ่งมีส่วนผสม คือ นมสด 5 - 6 กล่อง
ผสมกับน้ําหมัก EM ขยาย จํานวน 5 ลิตร (ทําการหมักไว้ประมาณ 7 วัน) 
 นอกจากปลูกสละอินโดร่วมยางแล้ว ก็ยังมีการปลูกผักเหลียงร่วมยางพารา โดยมีระยะปลูกประมาณ
2 × 2 เมตร 

8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 

 ลุงดํา ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การสังเกตและลองลงมือทํา และการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล) 
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอยะหา ผลิตยางพาราและพืชร่วมยางพารา
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 สังเกต ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเพาะปลูก และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และระบบอินเทอร์เน็ต 
11. ปัจจัยทีส่่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 ควำมขยันหม่ันเพียร ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการปลูกพืชร่วมยาง การตัดแต่งกิ่ง และการ
เก็บเก่ียว เพ่ือจําหน่าย 
 ดิน ชุดดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกยางพาราและพืชร่วมยาง 
 น้ ำ การติดตั้งระบบน้ํา จะทําให้พืชร่วมยางมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี 
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12. ปัญหำ อุปสรรค 
 ชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจ โดยเข้าใจว่างบประมาณต่างๆ ลงแต่ที ่ศพก. อย่างเดียว 
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษายางพาราและพืชร่วมยาง ผ่านการใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนเกษตรผสมผสาน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรปลอดสารพิษ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
2. ชนิดและพันธุ์ของพืชปลูก 
3. การจัดการดิน น้ําและปุย๋ 
4. การป้องกันกําจัดศัตรูพชื / โรคพืช / วัชพืช/ 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอรำมัน 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอรามัน หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. รามัน มีความสําคัญ 
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษาข้าวนาปี ให้มีผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. รามัน มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ในชุมชนอําเภอรามัน อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายมะเซ็ง ดอเล๊าะเจ๊ะแต ที่อยู่ : 84 หมู่ที ่6 ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวนาปีในสไตล์ของแบเซ็ง 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวนาปี 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2515 
5. สถำนที ่บ้านเลขที ่84 หมู่ที ่84 ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันพุธที ่11 กรกฎาคม 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายมะเซ็ง ดอเล๊าะเจ๊ะแต เป็นคนตําบลเนินงาม อําเภอรามันตั้งแต่กําเนิด ในปี 2515 มีที่ดินในตําบล
เนินงาม รวมทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน (แบ่งเป็นพ้ืนที่ ศพก. 3 ไร่ 2 งาน พ้ืนที่นา 15 ไร่ สวนยางพารา 2 ไร่) เริ่มต้น
ด้วยการปลูกข้าวนาปีพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์มือลอ และพันธุ์จําปากอ พ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าวปทุมธานี 1 จํานวน 2 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา 
 ก่อนที่จะเริ่มทํานา มีการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยผ่านหมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน
ยะลา สาขารามันในการช่วยตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
 งดเผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว แต่จะปล่อยให้ย่อยสลายในนาข้าวเอง พร้อมทั้งฉีดสารเร่ง พด. 1  
 ก่อนที่จะมีการไถเตรียมดิน มีการปลูกปอเทือง ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยพืชสด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน
ยะลา สาขารามัน ร่วมกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลเนินงาม ร่วมกันส่งเสริมให้มีการปลูก
ปอเทือง เมื่อปอเทืองเริ่มออกดอก ก็ทําการไถกลบและหมักโดยใช้เวลาประมาณ 15 – 30 วัน เพ่ือย่อยสลาย 
ให้หมด สุดท้ายก็จะได้ปุ๋ยจากพืชปุ๋ยพืชสด 
 ในการเตรียมดิน จะต้องปรับพ้ืนที่นา ให้ราบเรียบ เพ่ือเป็นการประหยัดน้ําและปุ๋ย 
 การเพาะกล้าข้าว อายุประมาณ 15 - 20 วัน เพ่ือใช้ในการทํานาโยน 
 ศพก. อําเภอรามัน ทํานาโดยการทํานาโยน  
 การใส่ปุ๋ยในนา ต้องมรีะดับน้ําประมาณ 5 เซนติเมตร 
 ใส่ปุ๋ยครั้งแรก 10 - 15 กิโลกรัม/ไร่ สูตรปุ๋ย 16-20-0 (โดยดําเนินการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนราคา
ปุ๋ย) โดยใส่ปุ๋ยหลังจากปักดํา 15 วัน เมื่อต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว 
 ในการทํานามีปัญหาหอยเชอรี่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ โดยเก็บหอยเชอรี่ตอนเช้าตรู่ให้หมด 
แล้วนําหอยเชอรี่ทั้งหมดนําไปทําน้ําหมัก เพ่ือนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ นําไปใช้ในนาข้าวต่อไป และ
วิธีแก้ไขปัญหาหอยเชอรี่อีกแบบหนึ่งคือ ให้นําฝักของต้นคูน นํามาหมัก เป็นเวลา 15 - 20 วัน แล้วนําไปราดลง
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ในนาข้าว หอยเชอรี่จะหนีไปจากแปลงที่ใช้น้ําหมักดังกล่าว อีกอย่างหนึ่งเขี่ยไข่หอยเชอรี่ให้ตกลงไปในน้ําเพราะ
ไข่หอยเชอรี่เมื่อโดนน้ําแล้วจะไม่ฟักเป็นตัว หรือปล่อยเป็ดให้ลงไปหากินในแปลงนาเพ่ือช่วยกําจัดศัตรูข้าว 
 การแก้ปัญหาปูกัดกินต้นข้าวอ่อน โดยการนําค้างคาวที่ตายแล้ว นําไปวางไว้ตรงรูปู ปูก็ตาย 
 การป้องกันกําจัดวัชพืช ครั้งแรกโดยไถคราด เพ่ือคราดเอาเศษวัชพืชออกจากแปลงนาให้หมด ครั้ง
ต่อไปเป็นการไล่ระดับน้ํา เพ่ือให้วัชพืชจมอยู่ใต้น้ํา เพ่ือให้ต้นวัชพืชตาย 
 การคัดพันธุ์ปนออกไป  
กำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวนำป ี
ผสมปุ่ยใช้เอง สูตรที่ทางศนูย์ฯ ใช้คือ 16-20-0 โดยใช้แม่ปุ๋ย ดังนี้ 
 แม่ปุ๋ย (Di-Ammonium Phosphate - Dap) สูตร 18-46-0 จํานวน 44 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Urea)                                       สูตร 46-0-0   จํานวน 18 กิโลกรัม 
 รวมทั้งหมด                62 กิโลกรัม 
อัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยให้กับต้นข้าวนาปีก่อนฝน จํานวน 1 กิโลกรัมและใส่ปุ๋ยให้กับต้นข้าวนาปีหลังฝน จํานวน
1 กิโลกรัม 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการนําปุ๋ยคอก (มูลวัว) ตากให้แห้ง แล้วนําหมัก นําไปพ่นฉีดในแปลงข้าว 
กำรเพิ่มผลผลิตข้ำวนำปี 
 - ใช้ต้นกล้าอายุน้อย 
 - กระตุ้นให้แตกกอมาก เมื่อแตกกอมาก ผลผลิตก็มากตามไปด้วย 
 - การควบคุมระดับน้ํา 
 - การให้น้ําโดยใช้สปริงเกลอร์ (เพ่ือเป็นการเปิดปากใบ ใช้ในการสังเคราะห์แสง และลดการคายน้ํา
ของต้นข้าว) 
กำรเพิ่มคุณภำพผลผลิตข้ำวนำปี 
 - การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง 
 - การเก็บเป็นเรียง 
กำรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้ำวไว้ท ำพันธุ์ 
 - จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวด้านตรงข้ามกับทิศทางลม 
 - ถ้าหากจะทําให้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้นุ่มและนิ่ม จะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวแซม เพ่ือให้เกิดการ
ผสมเกสรระหว่างข้าวเหนียวและข้าวเจ้า 
 - การผสมเกสรโดยใช้ลมเป็นหลัก 
8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 แบเซ็ง ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การสังเกตและลองลงมือทํา และการส่งเสริมของ 
คุณสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มเมล็ดพันธุ์) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และ
คุณอารีนี มะทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ (เกษตรตําบลเนินงาม) 
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9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอรามัน ผลิตข้าวนาปีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 สังเกต ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเพาะปลูก และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดข้าว
ปัตตานี/เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรและระบบอินเทอร์เน็ต 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร 
 ควำมขยันหม่ันเพียร ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการปลูกพืชร่วมยาง การตัดแต่งกิ่ง และ 
การเก็บเกี่ยว เพ่ือจําหน่าย 
 กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ชุดดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกข้าวนาปี 
 น้ ำ การควบคุมระดับน้ําในแปลงนาข้าวช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช ซึ่งจะช่วยลดการแย่งธาตุ
อาหารของต้นข้าว ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี 
 ปุ๋ย การผสมปุ๋ยใช้เอง ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าว 
 กำรปรับพื้นที่ในนำให้รำบเรียบ ช่วยให้สะดวกต่อการทํานา ได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ 
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 ขาดระบบชลประทาน สามารถทํานาปีได้เพียงอย่างเดียว 
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษาข้าวนาปี ผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทํานาข้าว 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรปลอดสารพิษ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
2. ชนิดและพันธุ์ของข้าว 
3. การจัดการดิน น้ําและปุย๋ 
4. การป้องกันกําจัดศัตรูพชื / โรคพืช / วัชพืช/ 
5. การป้องกันการปนเปื้อน 
6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

15. ข้อเสนอแนะ 
 มีความประสงค์ในการติดตั้งระบบน้ําชลประทาน (ชลประทานระบบท่อ) โดยการผันน้ําจากแม่น้ํา
ปัตตานี ไปยังแปลงนาของตําบลเนินงามและตําบลข้างเคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ตําบลบาโงย ตําบลกอตอตือระ 
ตําบลกายูบอเกาะ เป็นต้น 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอกำบัง 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอกาบัง หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. กาบัง มีความสําคัญ 
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษายางพาราให้มีผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. กาบัง มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ในชุมชนอําเภอกาบัง อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายดํารงค์ รามแก้ว ที่อยู่ : 132 หมู่ที ่5 ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราในสไตล์ของลุงดํา 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพารา 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2513 
5. สถำนที ่บ้านเลขที ่36/1 หมู่ที ่1 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายดํารงค์ รามแก้ว บ้านเดิมอยู่ที่ตําบลควน อําเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ย้ายมาอยู่ตําบลบาละ 
อําเภอกาบังในปี 2513 หลังจากนั้นนายดํารงค์ รามแก้วมีที่ดินในตําบลบาละ รวมทั้งสิ้น 38 ไร่ เริ่มต้นด้วยการ
ปลูกยางพาราพันธุ์บ้านเลียบ (RRIT 251) จํานวน 225 ต้น ซึ่งยางพันธุ์นี้จําเป็นต้องมีการให้ปุ๋ยให้เพียงพอกับ
ความต้องการของต้นยางพารา เนื่องจากเป็นพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูง การกรีดใช้ระบบกรีด วันเว้นวัน 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตยำงพำรำ 
 ผสมปุ่ยใช้เอง สูตรที่ทางศูนย์ฯ ใช้คือ 30-5-18 โดยใช้แม่ปุ๋ย ดังนี้ 
 แม่ปุ๋ย (Di-Ammonium Phosphate - Dap) สูตร 18-46-0 จํานวน 10 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Urea)                                       สูตร 46-0-0   จํานวน 60 กิโลกรัม 
 แม่ปุ๋ย (Muriate of Potash - Mop)           สูตร 0-0-60   จํานวน 30 กิโลกรัม 
 รวมทั้งหมด             100 กิโลกรัม 
อัตราการใช้ ใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราก่อนฝน จํานวน 1 กิโลกรัมและใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราหลังฝน จํานวน
1 กิโลกรัม 
กำรปลูกร่วมยำงพำรำ 
 ดําเนินการปลูกผักเหลียง ไผ่หวานและมะนาว โดยเน้นปลูกผักเหลียงเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่
ค่อยมีแมลงและโรคทําลาย ไม่ต้องพ่นยาฆ่าแมลง นําผลผลิตผักเหลียงไปจําหน่ายที่ตลาดนัดตําบลบาละและ
สํานักงานของส่วนราชการในอําเภอกาบัง สามารถขายได้วันละประมาณ 700 บาท  
 ตอนกิ่งผักเหลียงและไผ่หวานจําหน่าย ขายต้นละ 40 บาท  
 ผักหวานยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยแยกไหล นํามาใส่ถุงดําจําหน่าย 3 ต้น100 บาท 
 ตอนกิ่งมะนาวจําหน่าย โดยใช้ขุยมะพร้าว (แช่น้ําให้ชุ่ม บีบน้ําให้พอหมาด แล้วนํามาทําเป็นตุ้มขนาด
ปานกลาง) ควั่นกิ่งมะนาว แล้วขูดเนื้อเยื่อเจริญออก ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน แล้วนําตุ้มมาหุ้มรอยขวั่นเป็น
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เวลา 20 วัน รากก็จะเริ่มออก แต่ต้องรอให้รากเป็นสีน้ําตาลเสียก่อนแล้วจึงค่อยตัดไปชําใส่ถุงดํา  จําหน่าย 
ต้นละ 50 บาท 
เทคนิคในกำรดูแลพืชร่วมยำงพำรำของ ศพก. กำบัง 
 กำรปลูกผักเหลียง 

  เนื่องจากระยะปลูกยางพารา คือ 3  7 เมตร ทําให้มีระยะห่างระหว่างแถว 7 เมตร จึงทํา
การปลูกพืชร่วมยางพารา โดยเลือกปลูกผักเหลียง เนื่องจากยังไม่มีใครปลูก คิดว่าน่าจะขายได้ราคา การปลูก
และดูแลรักษาง่าย 
 ใช้น้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. น้ํามะพร้าวจํานวน 4 ผล 
2. น้ําข้าวหมาก จํานวน 1 ช้อน 
3. นมเปรี้ยว จํานวน 2 ขวด์(ขนาดเล็ก) 
4. กากน้ําตาล (Molasses) จํานวน 1 - 2 ช้อนโต๊ะ 

 ปุ๋ยน้ําหมักด้วยสารเร่ง พ.ด. 6 เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อปลาดุก  
 การผลิตสารบําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่มีอากาศและมีอากาศน้อย และย่อยสลายสารอินทรีย์ เพ่ือผลิตสาร
บําบัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ํา ทําความสะอาดคอกสัตว์ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์
ได้แก่ ยีสต์ Saccharomyces ceareviceae แบคที เรียผลิตกรดแลคติก  Lactobacillus fermentum 
แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน Bacillus megaterium แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน Bacillus subtilis และ
แบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ : Bacillus sphaericus 
วิธีการผลิตจากการหมักขยะสด 
 ส่วนผสมในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (จํานวน 50 ลิตร) 
  1. เศษอาหารในครัวเรือน 40 กิโลกรัม 
  2. กากน้ําตาล 10 - 20 กิโลกรัม 
   (เพ่ิมกากน้ําตาลกรณีที่วัสดุมีไขมันมาก) 
   (หรือน้ําตาลทราย 5 - 10 กิโลกรัม) 
  3. น้ําประมาณ 10 ลิตร (หรือท่วมวัสดุหมัก) 
  4. สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 1 ซอง 
 วิธีการผลิต 1) ผสมกากน้ําตาลในน้ํา ลงในถังหมัก 2) นําสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน 1 ซอง ผสม
ในสารละลายกากน้ําตาล 3) คนใหเขากันนาน 5 นาที 4) นําเศษอาหารเทลงไปในถังหมักแลวคนสวนผสมให้
เข้ากัน 5) ปดฝาถังหมักไวในที่รมในระหวางการหมัก คน 2 - 3 วันตอครั้ง ใชระยะเวลาหมัก 20 วัน กรองนํา
น้ําไปใชได ้
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 อัตราและวิธีการใชสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 
  1.์บําบัดน้ําเสียและใชในบอเลี้ยงสัตวน้ํา์:์ใชสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 1 ลิตร 
ต่อน้ํา 10 ลูกบาศกเมตร ทุก 10 วัน 
8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 ลุงดํา ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การสังเกตและลองลงมือทํา และการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล) 
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอกาบัง ผลิตยางพาราและพืชร่วมยางพารา
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของแม่ค้าในตลาด และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 สังเกต ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเพาะปลูก และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และระบบอินเทอร์เน็ต 
11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 ควำมขยันหม่ันเพียร ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการปลูกพืชร่วมยาง การตัดแต่งกิ่ง และการ
เก็บเก่ียว เพ่ือจําหน่าย 
 ดิน ชุดดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกยางพาราและพืชร่วมยาง 
 น้ ำ การติดตั้งระบบน้ํา จะทําให้พืชร่วมยางมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี 
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทําให้หน้าแล้งพ้ืนที่ทําการเกษตรประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา 
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษายางพาราและพืชร่วมยาง ผ่านการใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนเกษตรผสมผสาน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรปลอดสารพิษ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
2. ชนิดและพันธุ์ของพืชปลูก 
3. การจัดการดิน น้ําและปุย๋ 
4. การป้องกันกําจัดศัตรูพชื / โรคพืช / วัชพืช/ 
5. การป้องกันการปนเปื้อน 
6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
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กำรเล่ำเร้ำพลังจำกกำรถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ ำเภอกรงปินัง 

 การถอดบทเรียนประธาน ศพก. อําเภอกรงปินัง หรือถอดองค์ความรู้ของประธาน ศพก. กรงปินัง 
มีความสําคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งได้ดําเนินการสกัดนําเอาเคล็ดลับในการดูแลรักษาต้นทุเรียน 
ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ประธาน ศพก. กรงปินัง มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนอําเภอกรงปินัง อําเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ 
1. ชื่อผู้เล่ำ นายสุชิน์ห้องสุวรรณ ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 11/4์หมู่์6์ตําบลกรงปินัง์อําเภอกรงปินัง์จังหวัดยะลา 
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนในสไตล์ของบังสุชิน 
3. เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาดผลผลิต
ทุเรียน 
4. เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2539 
5. สถำนที ่บ้านเลขที ่36/1 หมู่ที ่1 ตําบลกรงปินัง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
6. วันที่จุดบันทึกเรื่องเล่ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่14 มิถุนายน 2561  
7. เขียนเล่ำควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์นั้น  
 นายสุชิน์ห้องสุวรรณ บ้านเดิมอยู่ที่อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ย้ายมาอยู่อําเภอกรงปินังในปี 2539
เนื่องจากได้แต่งงานกับเจ้าสาวคนกรงปินัง หลังจากนั้นนายสุชิน์ห้องสุวรรณก็ได้มาซื้อที่ดินในตําบลกรงปินัง
จํานวน 15 ไร่ และมีที่ดินเดิมของภรรยาประมาณ 23 ไร่ รวมทั้งหมด 38 ไร่ โดยมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน อันได้แก ่ทุเรียน ลองกอง ยางพารา และปาล์มน้ํามัน 
 ในการปลูกทุเรียนนั้น เป็นการซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนเสียบยอดมาปลูกทั้งหมด มีการดูแลรักษา โดยการให้ปุ๋ย 
รดน้ํา ตัดแต่งก่ิง 
กำรตัดแต่งกิ่ง 
 ทางศูนย์ฯ ในความสูงของต้นทุเรียน 1 เมตร จะไว้กิ่งประมาณ 7 กิ่ง หรือกิ่งห่างกันประมาณ 15 – 20 
เซนติเมตรต่อกิ่ง และตัดแต่งกิ่งล่างให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 60 - 100 เซนติเมตร และควบคุมความสูงของ
ต้นโดยการตัดยอดที่ความสูงประมาณ 5 เมตร สรุปแล้วจํานวนกิ่งต่อต้น จะได้กิ่งประมาณ 35 กิ่ง 
กำรตัดแต่งดอกและตัดแต่งผล 
 การตัดแต่งช่อดอก โดยตัดแต่งช่อดอก ให้ตัดให้ห่างกันประมาณประมาณ 1 ฟุตหรือ 30 เซนติเมตร 
การไว้ผลทุเรียนประมาณ 1 – 2 ผล/ช่อ 
 ต้นทุเรียนอายุ 5 ปี จะไว้ผลประมาณ 1 - 2 ผลต่อต้น 
 ต้นทุเรียนอายุ 6 ปี จะไว้ผลประมาณ 10 - 15 ผลต่อต้น 
 ต้นทุเรียนอายุ 10 ปี จะไว้ผลประมาณ 50 ผลต่อต้น 
 ต้นทุเรียนอายุ 30 ปี จะไว้ผลประมาณ 200 ผลต่อต้น 
 การโยงกิ่ง มีความสําคัญในช่วงที่ทุเรียนให้ผลผลิต ถ้าหากไม่มีการโยงกิ่ง อาจจะทําให้กิ่งตายได้หรืออาจ
อยู่ได้เพียง 1 - 2 ปี หลังจากนั้นกิ่งก็จะตาย เนื่องจากเนื่อเยื่อของกิ่งเกิดอาการฉีกขาดภายใน 
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 การตัดแต่งผล ให้คงไว้ตามความเหมาะสมของผลต่อกิ่ง ต้นทุเรียนที่สูงประมาณ 5 เมตร จะไว้กิ่ง
ประมาณ 35 - 37 กิ่ง สมมุติว่าไว้ผลกิ่งละ 1 ผล หนึ่งต้นก็จะได้ผลทุเรียน จํานวน 35 - 37 ผล 
กำรใส่ปุ๋ย 
 หลังการเก็บเกี่ยวจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรผสมเองและปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยอินทรีย์) เพ่ือกระตุ้นให้ได้ใบอ่อน
จํานวน 3 ครั้ง  
กำรให้น้ ำ 
 การให้น้ําใช้ระบบสปริงเกลอร์ เนื่องจากสามารถคํานวณและควบคุมการให้น้ํากับต้นทุเรียนตาม
ปริมาณความต้องการของต้นทุเรียนในระยะต่างๆ 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตทุเรียน 
 ผสมปุ่ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยหมักน้ําใช้เอง 
เทคนิคในกำรดูแลผลผลิตทุเรียนของ ศพก. กรงปินัง 
 เมื่อต้นทุเรียนอายุ์5์ปี์จะไว้ผลประมาณ์1์-์2์ผลต่อต้น ต้นทุเรียนในปีที่ 6 จะไว้ผลประมาณ
10 - 15 ผล ต้นทุเรียนในปีที่ 10 จะไว้ผลประมาณ 50 ผลและต้นทุเรียนในปีที่ 30 จะไว้ผลประมาณ 200 ผล 
กำรควบคุมโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 
 การไว้ผลผลิตทุเรียนต่อต้นมาก จะทําให้ทุเรียนอ่อนแอ และจะส่งผลต่อการเข้าทําลายของเชื้อสาเหตุ
โรคพืชได้ จึงเน้นไว้ผลให้เหมาะสมกับขนาดของกิ่ง และขนาดของต้น มีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ย
หมัก เพ่ือนําไปโรยในทรงพุ่มของต้นทุเรียน เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า แต่ถ้าหากเกิด
อาการโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว จําเป็นต้องใช้สารโพลีอาร์ฟอส ในการรักษาโดยฉีดสารโพลีอาร์ฟอสเข้าลําต้น 
กำรเก็บเกี่ยว 
 บังสุชินได้กล่าวว่า สามารถสังเกตได้หลายวิธี  
  1) นับอายุตั้งแต่ ดอกบาน จนถึงเก็บเก่ียวมีระยะเวลาประมาณ 120 -130 วัน 
  2) ดูรองหนาม 
  3) หนามเปิด 
  4) ปลายหนามแห้ง 
8. ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร จึงท ำให้เหตุกำรณ์ข้ำงต้นประสบควำมส ำเร็จ 
 บังสุชิน ห้องสุวรรณ ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
(เกษตรตําบล) 
9. ผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอกรงปินัง ผลิตทุเรียนคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของพ่อค้าในตลาดกลางเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ 
10. กลยุทธ์ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร 
 ปฏิบัติจริงในแปลงและศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและระบบอินเทอร์เน็ต 
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11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จมีอะไรบ้ำง 
 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ ทําให้สะดวกในการดูแลรักษาต้นทุเรียนได้ง่าย 
 ลักษณะภูมิอำกำศ มีความชื้นค่อนข้างสูง ทําให้ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดี แต่ก็มีปัญหาในเรื่องโรค
รากเน่าโคนเน่าได้ด้วยเช่นกัน 
 ดิน ชุดดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกทุเรียน 
 ระบบน้ ำ การมีแหล่งน้ําและระบบน้ําจะช่วยดูแลรักษาทุเรียนในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี  
12. ปัญหำ อุปสรรค 
 ถ้าหากได้รับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สามารถนําไปใช้กับเครื่องสูบน้ําและพ่วงต่อกับระบบน้ําแบบมินิ
สปริงเกลอร์ จะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าหรือน้ํามันเชื้อเพลิงในการรดน้ําได ้
13. บทสรุปหรือสำระส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำนี้คืออะไร 
 การสังเกตและศึกษาหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษาทุเรียน ผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงจนกลายเป็นประสบการณ์ในการทําสวนทุเรียน 
14. หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 
 การใช้หลักการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับ (Good Agricultural Practice : 
GAP) ดังนี้ 

1. ใช้น้ําจากแหล่งน้ําสะอาด 
2. ปลูกในพื้นที่ท่ีดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน 
3. ใช้และเก็บ ปุ๋ย สารเคมี ถูกต้อง 
4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ 
5. สํารวจศัตรูพืช และป้องกันกําจัดอย่างถูกต้อง 
6. เก็บเก่ียวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 
7. ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย 
8. จดบันทึกทุกขั้นตอน 

 


