องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
1. เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรในสวนยางพารา
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายกิติพนัส รัตนประดิษฐ์
วัน เดือน ปี เกิด
21 พฤศจิกายน 2523
หมายเลขบัตรประชาชน 39106 00036 15 1
ที่อยู่
101 หมู่ 10 ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
084 8571650
3. ความเป็นมา
นายกิติพ นั ส มีภู มิล าเนาเดิมอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีบิดารับราชการครู และประกอบอาชีพ
การเกษตร (สวนยางพารา) มี พี่ น้ อ งทั้ งหมด 4 คน ปั จ จุบั น มี ค รอบครัว ทั้ งหมดแล้ ว ตนเองมี ความสนใจ
ด้านการเกษตร ทาให้เลือกเรียนด้านเกษตร จบการศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ด้านสั ตวศาสตร์ ที่วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีส ตูล และระดับปริญ ญาตรี สั ตวศาสตร์ ที่ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงศึกษาระดับมัธยม ช่วงเวลาว่างเสาร์-อาทิตย์และ
ปิ ด เทอมจะช่ ว ยบิ ด าท าสวนยางพาราเสมอ หลั ง จากเรี ย นจบปริ ญ ญาตรี ได้ ท างาน ที่ ฟ าร์ ม โคนม
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทาได้ 2 ปี บิดาเกษียณอายุราชการ ตนเองจึง
ได้ล าออกช่ว ยบิ ด ามารดาท าสวนยางพารา ประกอบกับ บิ ดาเป็น ผู้ มีค วามรู้เรื่องสมุ นไพรและเป็น หมอยา
สมุนไพรด้วย (มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์) ตนเองเกิดความสนใจจึงต้องการเรียนรู้สมุนไพรทุกชนิด ต่อมา
นอกจากตนเองทาสวนยางพาราแล้วยังหารายได้เสริมด้วยการเป็นผู้รับซื้อน้ายางสดอีกด้วยทาให้ตนเองมีรายได้
ดีขึ้น แต่ต่อมาราคายางตกต่าลงรวมถึงสุขภาพของตนเองไม่ค่อยดีและขาดแรงงาน ทาให้เลิกกิจการรับซื้อ
น้ายางสด หันมาทาสวนยางพาราและสวนสมุนไพรอย่างจริงและมีความคิดว่าสมุนไพรสามารถเป็นอีกอาชีพ
หนึ่งของตนเองได้
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
จากการช่วยพ่อแม่ ทาสวนยางพารามาตั้งแต่เด็ก จนในปัจจุบันมีพื้นที่ยางพาราที่ต้องดูแลทั้งหมด
60 ไร่ ทาให้ตนเองเกิดความชานาญและมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาดูแลสวนยางพาราให้มีผลผลิตดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้สิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจ คือ ตั้งใจจะผลิตยาสมุนไพรเพื่อช่วยให้เกษตรกรและประชาชนทั่ วไปหายจาก
การเจ็บป่วยโดยไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันมากนัก
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
5.1 การผลิต
การดูแลสวนยางพาราที่ดี
1. ในแปลงยางไม่ควรฉีดยาปราบวัชพืชโดยเด็ดขาด แต่ให้ใช้วิธีตัดหญ้า ตัดปีละ 1 ครั้ง
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2. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 1 – 2 ครั้ง สูตร 15 – 7 – 18 ต้นละ 0.5 กิโลกรัม ควบคู่กับปุ๋ย
อินทรีย์ ต้นละ 1 กิโลกรัม แต่ควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ห่างกัน 1 สัปดาห์
การผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในสวนยางพารา
ส่วนผสม
รา
50
กิโลกรัม
กากปาล์ม
700
กิโลกรัม
ขี้ไก่
200
กิโลกรัม
ยูเรีย
50
กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ
200
ลิตร
พด 1
2
ซอง
วิธีทา
นาวัสดุทุกชนิ ดคลุกเคล้าเข้าด้ว ยกัน หาผ้ามาคลุมไว้ สังเกตว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบ
อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักหากยังร้อนกว่าอุณหภูมิปกติรอบตัวเรา แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิในกองปุ๋ย
หมักเท่ากับอุณหภูมิปกติรอบตัวเรา แสดงว่านาไปใช้ได้แล้ว
5.2 การตลาด
ขายน้ายางสดให้กับพ่อค้าในหมู่บ้าน
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
จากการได้เริ่มทางานมาตั้งแต่เด็กทาให้ได้ข้อคิดว่าการทางานให้สาเร็จนั้นต้องคิดก่อนทา มีความ
มุ่งมั่น หมั่นศึกษาหาความรู้ และลงมือทาอย่างจริงจัง ซึ่งตนเองคิดว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น ตนเองได้เรียนรู้
ในเรื่องการทาสวนยางพาราและศึกษาพืชสมุนไพร ผลิตยาสมุนไพร จากบิดามารดาตั้งแต่เด็ก ได้ฝึกฝนตนเอง
ให้มีความรู้ความชานาญ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เมื่อมีผู้สนใจ นอกจากนี้การทางานยังฝึกให้ตนเอง
เป็นคนมีระเบียบวินัย เสียสละ และกตัญญู ซึ่งคิดว่า ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนที่ทาให้ การทางานทุกอย่าง
ประสบความสาเร็จ
7. แนวคิดในการทางาน
การท างานทุกอย่ างต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะภูมิปั ญ ญาของคนรุ่นก่อนต้องมีการ
สืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังและควรมีการอนุรักษ์อย่าให้สูญหาย
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
การประกอบอาชีพในปัจจุบันจะประกอบอาชีพด้านการเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ได้อีกแล้ว เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยราคาสินค้าเกษตรตกต่า ซึ่งทางเลือกอย่างหนึ่งคือการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้
ซึ่งตนเองนั้นมีความสนใจและถนัดในการผลิตยาสมุนไพรอยู่แล้วโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบิดามารดา
มีความตั้งใจจะยึดอาชีพนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของตนเอง และในอนาคตได้มองเห็นว่าประชาชนมีความต้องการ
ด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น ตนเองจะพัฒนาสูตรน้ามันสมุนไพรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จะผลิตสาร
สกัดจากพืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อรักษาโรค และผลิตลูกประคบสมุนไพรด้วย
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9. รูปภาพประกอบ

10. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
11. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
------------------------------------------------------------------

