องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
1. เรื่อง การเพิ่มผลผลิตในสวนยางพารา
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นางร่มหยัน แหอาหลี
วัน เดือน ปี เกิด
11 กุมภาพันธ์ 2507
หมายเลขบัตรประชาชน 39104 00018 38 8
ที่อยู่
144/4 หมู่ 3 ตาบลท่าแพ
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
085 0799201
ตาแหน่งทางสังคม
1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
3. หมอดินอาสา
4. อาสาพัฒนาสังคม
5. เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านยางพารา
6. กรรมการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
7. กรรมการกลุ่มไม้ผล
3. ความเป็นมา
นางร่ ม หยั น แหอาหลี เกิ ด ที่ ห มู่ 4 ต าบลท่ าแพ อาเภอท่ าแพ จั งหวั ด สตู ล ครอบครัว ยึ ด อาชี พ
ทาการเกษตรมาตั้งแต่บ รรพบุ รุษ เดิ ม บิ ด ามารดาประกอบอาชี พ ท าการเกษตรด้ว ยการท าสวนยางพารา
ซึ่งตนเองได้ช่วยเหลือครอบครัวทาการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้ศึกษา
ต่อ ได้ช่วยเหลื อทาการเกษตรอย่ างเต็มตัว หลั งจากแต่งงานได้แยกครอบครัวจากบิดามารดายังยึดอาชีพ
ทาการเกษตร โดยยึดหลักปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก โดยทาสวนยางพาราจานวน 8 ไร่ ทานา 2 ไร่
ทาสวนไม้ผลผสมผสาน 2 ไร่ และที่ดินว่างเปล่า 3 งาน ใช้ปลูกพืชผักหมุนเวียน เช่น เผือก มะเขือ บวบ กล้วย
ผักกูด
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
นางร่มหยัน มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ ยงตนเองและครอบครัวได้
ตลอดมา ตนเองได้พัฒนาอาชีพการเกษตรด้วยการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ และนาไปปฏิบัติ ซึ่งที่ภาคภูมิใจ คือ
การทาสวนยางพาราแม้มีเนื้อที่ไม่มากนัก แต่ทาให้ยางพารามีคุณภาพ มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการ
ผลิต ด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิ นและปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้ง ตนเองได้คิดรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ เกษตรกรรายอื่ น ๆ ได้ล ดการใช้ ปุ๋ย เคมี และใช้ปุ๋ ยอิ นทรีย์เพิ่ ม ขึ้น พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ แ ก่
เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไปด้วย

๒

5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
5.1 การผลิต
การทาสวนยางพาราตนเองได้รับงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพารา มีวิธีการ
ดังนี้
1. การปลูกยางพารา ครั้งแรกต้องไถพื้นที่ปลูกและวางแนวในการปลูก โดยขุดหลุมระยะห่าง
7 x 3 เมตร ขุดหลุมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร
2. รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 0–3-0 หลุมละ 300 กรัม (ประมาณ 1 กระป๋องนม) แล้ว
คลุกเคล้ากับดินในหลุม
3. นาต้นยางลงปลูก (พันธุ์ยางพาราซื้อจากแหล่งจาหน่ายจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งที่ได้รับการ
เชื่อถือว่าจาหน่ายยางพันธุ์ดี)
4. ในระยะต้นยางเล็กก่อนเปิดกรีด ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20 อัตราต้นละ 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดย
แบ่งให้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
ในช่วงที่ต้นยางยังเล็ก พื้นที่ในระหว่างแถวยางจะปลูกพืชแซมยาง เช่น ข้าวเหนียวดา พืชผัก
กล้วย เพื่อเป็นรายได้เสริมก่อนยางเปิดกรีด
5. การดูแลสวนยางพาราจะไม่ฉีดยาฆ่าวัชพืชแต่จะใช้วิธีการตัดหญ้าปีละ 2 ครั้ง
6. เมื่อยางอายุ 7 ปี จึงจะทาการเปิดกรีด
5.2 การตลาด
ขายน้ายางสดให้กับกลุ่มรับซื้อน้ายางสดของกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางบ้านมุด หมู่ 3
ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นกลุ่มรับซื้อน้ายางเป็นที่มีการเงินปันผลปลายปีและมีสวัสดิการ
ให้กับสมาชิก
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจุบันสวนยางพาราของตนเองเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เนื่องจากเกิดผลลัพธ์ที่ดีคือ ผลผลิตมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งตนเองได้แรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) ได้เข้ามาส่ งเสริมการทาปุ๋ยหมักแห้ ง ปุ๋ ยน้าชีวภาพ หลั งจากเรียนรู้แล้ วตนเอง
มีความต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ทาให้ ต่อมาตนเองและเกษตรกรอื่น ๆ ได้รวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน
เพื่อผลิตปุ๋ยหมักแห้ งและปุ๋ยน้าชีวภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยจากสานักงานเกษตร
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และจากสถานีพัฒนาที่ดินสตูล โดยเริ่มทดลองการใช้ปุ๋ยหมักแห้งกับปุ๋ยน้าชีวภาพกับ
สวนไม้ผลก่อน สังเกตว่าไม้ผลมีรสหวาน เนื้อของผลไม้มีความอร่อยยิ่งขึ้น เมื่อเห็นว่าได้ผลดีจึงได้นามาให้กับ
สวนยางพาราต่อไป ผลที่ได้ คือ ทาให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 70% น้ายางมีปริมาณมากขึ้น และคุณภาพน้ายาง
ดีขึ้น เปอร์เซ็นต์น้ายางอยู่ที่ 35 – 40 %
วิธีการใส่ปุ๋ย ตนเองได้ใช้ปุ๋ยหมักแห้งในสวนยางพารา อัตราการใช้ 3-5 กิโลกรัม/ต้น โดยใช้ปีละ
2 ครั้ง พร้อมกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 และมีการใช้ปุ๋ยน้าราดรอบโคนต้นเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้น้า
หมัก 5 ลิตร ผสมน้า 200 ลิตร รดโคนต้นยางต้นละประมาณ 0.5 ลิตร
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สูตรทาปุ๋ยหมักแห้ง (รวมกลุ่มผลิตครั้งละ 5 ตัน)
วัตถุดิบ

วิธีทา

กากปาล์ม
5 ตัน
มูลไก่
1 ตัน
ปุ๋ยสูตร 0-3-0
300 กิโลกรัม
ยูเรีย
30 กิโลกรัม
พด.1
5 ซอง
พด.2 ผสมน้าหมัก
20 ลิตร
1. นากากปาล์มมากองไว้ชั้นล่าง
2. ชั้นที่สองวางมูลไก่ ปุ๋ย 0-3-0 และยูเรีย ตามลาดับ
3. นา พด.1 ละลายน้าใช้รดเวลากลับกองปุ๋ย โดยกลับกองทุก 7 วัน
4. หมัก ไว้ 7 วัน ใช้ พด.2 ผสมปุ๋ย น้ าหมั กราดกองปุ๋ ย ทิ้ งไว้ป ระมาณ 1 เดือ น

นาไปใช้ได้
สูตรทาปุ๋ยหมักน้า
วัตถุดิบ

ถังหมักขนาด
150
ลิตร
เศษปลา
30
กิโลกรัม
เศษผัก/เปลือกสับปะรด 30
กิโลกรัม
กากน้าตาล
10
ลิตร
พด.2
1
ซอง
น้าเปล่า
10
ลิตร
วิธีทา
นาส่วนผสมทุกอย่างรวมกันในถังหมัก คนทุกวัน ประมาณ 15 – 20 วัน
จึงนาไปใช้ได้
การนาไปใช้ ใช้กับพืชผัก : น้าหมัก 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้า 20 ลิตร ใช้รดพืชผัก
ใช้ในสวนยางพารา : ช่วงหน้าฝน ให้รดน้าหมักแบบเข้มข้นปริมาณ ½ ลิตร หรือ
1 กระป๋องนม/ต้น รดทุกอาทิตย์ จะทาให้น้ายางออกดี
: ช่วงหน้าแล้ง ใช้น้าหมัก 5 ลิตร ผสมน้า 500 ลิตร รดต้นละ
ประมาณ ½ ลิตร เดือนละ 2 ครั้ง
ใช้ทาหน้ายาง : เพื่อป้องกันหน้ายางแห้งหรือหน้ายางตายนึ่ง มีส่วนผสมดังนี้
น้าหมัก
½ ลิตร
เชื้อไตรโคเดอร์ม่า
200 กรัม
ดินแดง (ดินทาหน้ายาง)
1 กิโลกรัม
ราข้าว
1 กิโลกรัม
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หมักทิ้งไว้ 1 คืน นาไปทาหน้ายางได้ วิธีการทา คือ หากหน้ายางเริ่ม
มีอาการหน้ายางแห้ง ให้ใช้วิธีการด้วยการทา 15 วัน/ครั้ง ประมาณ 1 เดือน
หลังจากนั้นทาเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นทา 3 เดือน/ครั้ง
หน้ายางจะนิ่มขึ้น น้ายางออกดีขึ้น และน้ายางมีเปอร์เซ็นต์น้ายางเพิ่มขึ้น
7. แนวคิดในการทางาน
ตนเองใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต หาวิธีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการ
ปลู ก พื ช ผั ก ปลอดภั ย เป็ น อาหารบริ โ ภคในครั ว เรื อ นที่ เหลื อ จ าหน่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ค รอบครั ว
นอกเหนือจากทาสวนยางพาราเป็น รายได้หลัก ใช้ความขยันและอดทนในการทากิจกรรมเกษตรหลายอย่าง
อย่างต่อเนื่อง และที่สาคัญทาบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมรายจ่ายและตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออก
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
การทาการเกษตรต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อตนเองมีความรู้ก็ให้เผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร
รายอื่นๆ ควรทางานในรูปแบบกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นการผลิตปุ๋ยใช้เองหรือปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างกาลัง
ในการผลิตและอานาจต่อรองในการขาย ควรสร้างและส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และสืบทอด
อาชีพการเกษตรต่อไป
9. รูปภาพประกอบ
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10. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นายสุรัฐ
สุวรรณกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
11. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 2 ธันวาคม 2559
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