องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด
1. จังหวัดสตูล Smart Farmer ต้นแบบ ด้านเกษตรผสมผสาน
2. ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
2.1 ชื่อ นายสมหมาย สกุล บรรณา
2.2 วัน เดือน ปี เกิด
4 มกราคม 2506
2.3 ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.4 สถาบันการศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2.5 ที่อยู่
160 หมู่ 5 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
2.6 เบอร์โทรศัพท์
084 2695565
2.7 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี พ.ศ. 2560
3 ปัจจัยความสาเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
3.1 การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตหรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิตอะไร
นายสมหมาย บรรณา ได้ค้นคิดสมุนไพรไล่ศัตรูพืช โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
สามารถทาได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และประหยัด ใช้ในสวนไม้ผลและสวนพืชผัก ทาให้ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี
และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสาหรับตัวเอง ครอบครัว และผู้บริโภค โดยมีขั้นตอนวิธีการทาดังนี้
การผลิตน้าหมักสมุนไพร (ไล่แมลง)
ส่วนผสม
1. ใบสะเดา (ใช้ใบแก่ซึ่งเป็นใบสด)
2
กิโลกรัม
2. ใบสาบเสือ (ใช้ใบอย่างเดียวไม่ติดก้าน)
2
กิโลกรัม
3. บอระเพ็ด
2
กิโลกรัม
4. ใบเตยหอม
2
กิโลกรัม
วิธีทา
1. นาส่วนผสมทั้งหมดต้มรวมกัน โดยใส่น้าเปล่าจานวน 15 ลิตร เคี่ยวไฟอ่อนๆ จนน้า
ที่เคี่ยวเป็นสีน้าตาลเข้ม ปริมาณที่เคี่ยวลดลงเหลือประมาณ 10 ลิตร หยุดเคี่ยวและตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
2. น้าหมักที่เย็นแล้ว ให้เติม EM และกากน้าตาลอย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ หมักทิ้งไว้ประมาณ
7 วัน สามารถนาไปใช้ได้
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3.2 การนานวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างไร (เช่น สามารถเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตได้ ถูกกว่า/ดีกว่า/ไวกว่าเดิมอย่างไร เป็นต้น)
นวัตกรรมที่นามาใช้ในฟาร์ม คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับ การผลิ ตน้าหมักสมุนไพร เพื่อไล่ แมลง
มีวิธีการนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ นาน้าหมัก 5 – 7 ช้อนโต๊ะ ผสมน้าเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงพืชผักทุก
3 วัน เพื่อป้องกันแมลงรบกวนหรือทาลายพืชผัก หรือมีการสังเกตการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน
กระทู้ ไรแดง เพลี้ยอ่อน ถ้ามีการระบาดน้อยอาจจะฉีดพ่น 7 หรือ 10 วัน ต่ อ 1 ครั้ง ก็ได้ และเพื่อให้น้าหมัก
ที่ฉีดพ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีสารช่วยจับใบ แนะนาให้ใช้เถาสะบ้าตากแห้ง 1 กามือ ขยากับน้า 1 ลิตร
ผสมในน้าหมักที่จะนาไปฉีดพ่นแปลงผัก ช่วยให้น้าหมักจับใบดียิ่งขึ้น
วัตถุดิบที่นามาผลิตน้าหมักสมุนไพร สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ ผลิตแต่ละครั้งสามารถเก็บไว้ได้
นานประมาณ 6 เดือน ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 50 – 100 บาทต่อลิตร การใช้น้าหมักสมุนไพรเหมาะกับ
เกษตรกรมือใหม่ ซึ่งสามารถผลิตใช้เองได้ง่าย กรรมวิธีผลิตและการใช้ไม่ยุ่งยาก เกิดผลดีปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
ผู้บ ริโภค อีกทั้งยั งเป็ น การลดต้น ทุน การผลิ ต เนื่องจากทาให้ ไม่มีการใช้สารเคมีในกาจัดศัตรูพืช ลดการใช้
สารเคมีได้ 100%
3.3 ด้านการบริหารจัดการ ที่โดดเด่นหรือแตกต่างจากเกษตรกรท่านอื่น
1) กระบวนการผลิ ต : ดาเนินการแบบเกษตรผสมผสาน พื้นที่จานวน 5 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่นา
ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นสวนไม้ผลผสมผสาน ซึ่งพื้นที่จานวน 5 ไร่ ได้ดาเนินการกิจกรรมเต็มพื้นที่ ดังนี้
ปลูกผัก แซมในสวนไม้ผล
2 ไร่
เลี้ยงเป็ด
50 ตัว
เลี้ยงไก่ไข่
132 ตัว
เลี้ยงไก่พื้นเมือง
20 ตัว
เลี้ยงนกกระทา
400 ตัว
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
500 ตัว
เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
200 ตัว
ผลิตปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้า และน้าหมักสมุนไพรไล่แมลง
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2) การจั ด การผลผลิ ต : นายสมหมาย บรรณา ได้จัดการผลผลิ ตทางการเกษตรของตนเอง
โดยการศึ ก ษาหาความรู้ และเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จริง น าเอาวิ ธีที่ ดี ที่ สุ ด มาใช้ กั บ กิ จ กรรมของตนเอง
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดนามาวางแผนการผลิตควบคู่กัน ทาให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ราคาดี
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3) การจัดการด้านการตลาด : ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดมีแหล่งจาหน่ายหลายแห่ง ดังนี้
- พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้บริโภคในชุมชนมาซื้อผลผลิตที่บ้าน (แหล่งผลิต)
- สมาชิกกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษนาไปจาหน่ายในตลาดชุมชน
- ส่งให้ญาตินาไปขายยังตลาดสดในตัวจังหวัด
- จาหน่ายด้วยตนเอง
วันจันทร์/วันศุกร์ จาหน่ายที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วันจันทร์/วันอังคาร จาหน่ายที่โรงพยาบาลจังหวัดสตูล
วันพุธ จาหน่ายที่ตลาดเกษตรกร หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

3.4 การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
นายสมหมาย บรรณา เป็นเกษตรกรที่มีความใส่ใจในการทาการเกษตร โดยได้เข้ารับการอบรม
รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ได้นาเอาวิธีการและเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้
ในฟาร์มของตนเองจนเกิดผลสาเร็จและเผยแพร่ให้แก่ชุมชน ซึ่งในฟาร์มของตนเองได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรีย นรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรธรรมชาติตาบลคลองขุด มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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4 การขยายผลความสาเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน มีวิธีการ/รูปแบบอย่างไร และเกิดผลสาเร็จอย่างไรบ้าง
หลังจากกิจกรรมในแปลงของตนเองประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน ซึ่งกลุ่มที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของนายสมหมาย บรรณา มีจานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์
บ้านนาแค ซึ่งขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และอีกกลุ่มหนึ่งคือ
กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 ตาบลคลองขุด มีเงินทุนหมุนเวียน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีหลักธรรมในใจ ทาให้กลุ่มเข้มแข็ง งานประสบ
ความส าเร็ จ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ต่ อ ไปด้ ว ย และต่ อ มาในชุ ม ชนเกิ ด การรวมกลุ่ ม อี ก หลายกลุ่ ม และ
นายสมหมาย บรรณา ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มหลายกลุ่ม อาทิ
- ประธานกลุ่มผู้ใช้น้า หมู่ 5 ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
- ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูล
- ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลคลองขุด
- อาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้าน
5 เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
นายสมหมาย บรรณา ได้ให้ หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้า ต้องหมั่นค้นคว้า
หาความรู้ เอาใจใส่ในการทากิจกรรม ทุกกิจกรรมในแปลงหาวิธีการผลิ ตที่ล ดต้นทุนให้มากที่สุด พร้อมนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ข้อสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกื้อกู ลกัน ร่วมกันคิดเพื่อสร้าง
งาน มีอานาจในการต่อรองทางการตลาด พร้อมทั้งต้องสร้างทายาททางการเกษตร การผลิตตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า “การประกอบอาชีพการเกษตร ทาเอง ขายเอง อยู่ได้ไม่มีอด”

๖

6. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
3. นายภิภพ สิทธิยาสกุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

7. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

