องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
1. เรื่อง การทาการเกษตรผสมผสาน
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายสมนึก ถนอมวิลัย
วัน เดือน ปี เกิด
29 พฤษภาคม 2498
หมายเลขบัตรประชาชน 39103 000330 9 97
ที่อยู่
48 หมู่ 1 ตาบลอุใดเจริญ
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
081 1896439
ตาแหน่งทางสังคม
1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2. หมอดินอาสา
3. ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา)
4. กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลอุใดเจริญ อาเภอควนกาหลง
5. ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้าน
6. กรรมการวัดอุใดเจริญพัฒนาวาส
7. สมาชิกสหกรณ์อาเภอควนโดน
8. ประธานกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
9. ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอาเภอควนกาหลง
10. ตัวแทนเกษตรกรประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3. ความเป็นมา
นายสมนึ ก ถนอมวิลั ย มี พื้ น เพเดิม ที่ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา บิ ดามารดามีอาชีพหลั ก ด้ านการเกษตร
โดยเฉพาะการท านา จนกระทั่ งจบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 ตนเองออกมาช่วยเหลื อพ่ อแม่ทานา
มาโดยตลอด จนกระทั่งอายุ 18 ปีได้ย้ายตามพี่ชายซึ่งย้ายมาอยู่ที่อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยพี่ชาย
และตนเองยึดอาชีพการเกษตรด้วยการปลูกมันเป็นอาชีพหลัก ทาอยู่ประมาณ 5 ปี ต้องการขยับขยายพื้นที่
การเกษตรเป็น ของตนเองด้วยการทาสวนยางพารา โดยได้ รับ การจัดสรรที่ดินจากนิคมสร้างตนเองพัฒ นา
ภาคใต้ จั ง หวั ด สตู ล อนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น สงวนในเขตนิ ค มสร้ า งตนเอง จ านวน 1 แปลง (16 ไร่ ) และกรม
ประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น (ปี 2520) ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ยาง/การปรับดิน/ไถ/ปุ๋ย/
จ านวน 30,000 บาท ในการปลู ก ยางพารา/ปาล์ ม น้ ามั น จึ งได้ เริ่ม ท าสวนยาพารามาตั้ งแต่ ปี 2520
จนกระทั่ งปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ยั ง แบ่ งพื้ น ที่ จ านวน 2 ไร่ เพื่ อ ปลู ก พื ช ผั ก สวนครัว เป็ น รายได้ เสริ ม ให้ กั บ
ครอบครัวอีกด้วย
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4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
การประกอบอาชีพเกษตรกรในปัจจุบันนั้น ควรมีความรู้ที่หลากหลายด้าน ทากิจกรรมหลากหลาย
ประเภท เพื่อสร้างรายได้เสริมจากหลากหลายทาง เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดย
ตนเองเลือกทาการเกษตรแบบผสมผสาน คือ ทาสวนยางพาราและปลูกผักเหมียงเป็นพืชร่วมยาง สาหรับพื้นที่
รอบบ้าน มีปลูกพืชผัก เช่น แตงกวา ถั่วลิสง ผักบุ้ง พริก กล้วย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไม้ผลผสมผสานในพื้นที่
คือ มังคุด ลองกอง สะตอ มีโรงเรือน 1 โรงเรือน สาหรับเพาะเห็ดนางฟ้า บ่อปลา 1 บ่อ สาหรับเลี้ยงปลานิล
และคอกไก่ 1 คอก ส าหรับ เลี้ ย งไก่บ้ าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ตนเองมีความช านาญ คือ การทาสวนยางพารา
ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด การทาปุ๋ยหมักน้า/แห้ง เป็นต้น แต่สิ่งที่ภาคภูมิใจมากในขณะนี้ คือ
ตนเองได้ทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยการให้ปลากินพืชผัก ผลที่ได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี นอกจากจะลด
ต้นทุนค่าอาหารแล้ว ปลาเจริญเติบโตได้ดี และน้าไม่เสียเร็ว
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
5.1 การเลี้ยงปลานิล สาเหตุที่เลี้ยงปลานิล เนื่องจากได้ทดลองเลี้ยงปลาหลายๆ ชนิดแล้ว เช่น ปลา
สวาย ปลาดุก ปลาจรเม็ด และปลานิล พบว่า ปลานิลมีการขยายพันธุ์ดี ทาให้ไม่ต้องซื้อพันธุ์ปลาใหม่ในแต่ละปี
สามารถลดต้นทุนการผลิตไปได้ส่วนหนึ่ง
1. เตรียมบ่อดิน กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร และลึก 10 เมตร สาเหตุที่ขุดสระลึก เนื่องจาก
เพื่อเป็นการเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย
2. ในการเลี้ยงครั้งแรก ตนเองได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลจากสานักงานประมงจังหวัดสตูล
จานวน 1,000 ตัว ขนาดลูกปลา 2 นิ้ว
3. ให้ อาหารลูกปลาในช่วงแรกด้วยการให้ราละเอียด ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ลูกปลาได้
ปรับตัวก่อนให้อาหารปลานิล
4. หลังจากลูกปลาแข็งแรงขึ้นแล้ว ให้อาหารปลานิลทุกวันๆ ละ 1 กิโลกรัม (กระสอบละ 350
บาท)
5. หลังจากเลี้ยงไปได้ 4 เดือน ปรับอาหารปลานิลโดยให้วันละ 2 กิโลกรัม
6. ในช่วง 4 เดือนเป็นต้นไป ให้พืชผักเป็น อาหารปลาร่วมด้วย เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ผักตบชวา
ผักกระเฉด เป็นต้น ให้ผักเป็นอาหารปลาสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ 2 กิโลกรัม (สาหรับวันที่ให้ผักเป็นอาหารปลา
ทาให้ไม่ต้องให้อาหารปลานิลสาเร็จรูป)
7. ข้อดีของการให้ผักเป็นอาหารปลา คือ ปลาไม่มีกลิ่นสาบ น้าไม่เน่ าเสียง่าย ปลาโตเร็วมีขนาด
ใหญ่ถึง 2 ตัว/กิโลกรัม และปลามีภูมิต้านทานโรคดีไม่เป็นโรคง่าย นอกจากนี้ยังทาให้ลดต้นทุนค่าอาหารปลา
สาเร็จรูปได้ 50%
8. วิธีก ารจั บ ใช้ วิธี ต กเบ็ ด เนื่ อ งจากต้ อ งการจั บ เฉพาะตั ว ใหญ่ และจับ เฉพาะปริม าณเท่ า ที่
ต้องการ
9. วิธีการขายปลานิ ล จะมีแม่ค้ามารับซื้อที่บ้าน กิโลกรัมละ 60 บาท ผลผลิตทั้งปีประมาณ
100 กิโลกรัม

๓

10. น้าในบ่อที่เลี้ยงปลา นามาใช้รดน้าต้นไม้ รดผัก ได้ดี แทนการใส่ปุ๋ย ทาให้ลดต้นทุนการผลิต
ได้อีกด้วย

5.2 การทาน้าหมักไล่แมลง แทนการใช้สารเคมี
สูตรน้าหมัก มีส่วนผสมดังนี้
1. บอระเพ็ด
1
กิโลกรัม
2. ใบสะเดา
1
กิโลกรัม
3. ตะไคร้หอม 1
กิโลกรัม
นาส่วนผสมทั้ง 3 อย่าง มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผสมรวมกันใส่ในถัง 200 ลิตร ใส่น้าประมาณ
100 ลิตร คนให้เข้ากัน โดยให้คนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คนทุกสัปดาห์ หมักไว้ 1 เดือน จึงจะนาไปใช้ได้
วิธีใช้ นาน้าหมักมากรองเอาเฉพาะน้า น้าหมักหัวเชื้อ 1 ลิตร นาไปผสมน้า 16 ลิตร แล้วใช้
วิธีการฉีด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (กรณีแมลงระบาด) หากไม่มีแมลงระบาด สามารถฉีดได้เรื่อยๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หรือ 2 สัปดาห์/ครั้ง ใช้กับผักกินใบได้ผลดี
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เกิดจากความมุ่งมั่นในการทาการเกษตร การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง นาประสบการณ์ในการ
ทาการเกษตรมาปรับใช้เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดสาหรับตนเอง เน้นวิธีลดต้นทุนการผลิตและการดูแลตามวิธีการ
ที่เหมาะสมที่ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้บริโภค ผลที่เกิดขึ้นทาให้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ และ
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของคนในชุมชน
7. แนวคิดในการทางาน
เน้นการผลิตแบบ “ทาเอง กินเอง เหลือบริโภคเป็นรายได้ของครอบครัว ” รวมถึง “เน้นการผลิต
แบบปลอดภัย เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และผู้บริโภค ได้บริโภคผลผลิตที่มั่นใจในความปลอดภัย”
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8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
ตนเองยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 นามาใช้ในการดารงชีวิต ด้วยการ
ปลูกผัก เลี้ยงปลา กินเองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว ยึดหลักความปลอดภัย ด้วยการปลูกผัก
ที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ บริโภค เนื่องจากหากตนเองต้องการบริโภคผักที่ปลอดภัย
ผู้บริโภคก็ต้องการบริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใส่ใจตนเองและผู้อื่น มีความจริงใจ
ในการประกอบอาชีพ ทาให้อาชีพเกษตรกรของตนเองประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น
9. รูปภาพประกอบ
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10. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นายอารีย็
โส๊ะสันสะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
11. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
------------------------------------------------------------------
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