องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
1. เรื่อง เกษตรกรต้นแบบการทานาเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายซุลัยหมาน เจ๊ะหลี
วัน เดือน ปี เกิด
8 สิงหาคม 2512
หมายเลขบัตรประชาชน 3910600049392
ที่อยู่
128 หมู่ 6 ตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
082 4348747
ตาแหน่งทางสังคม
1. ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. ความเป็นมา
บิดามารดาของนายซุลัยหมาน พื้นเพเดิมเป็นชาวอาเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล แต่ได้ย้ายมาอยู่ที่อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ประกอบอาชีพ ทาการเกษตร โดยเฉพาะการทานา โดยนายซุลัยหมานมีภูมิลาเนาที่อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ได้ศึกษาเล่าเรียนที่อาเภอละงูจนกระทั่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้น
ได้ออกมาช่วยบิดามารดาทานา ซึ่งบิดาให้ข้อคิดว่า การทานาเป็นอาชีพที่สาคัญ ข้าวเป็นอาหารหลักของทุกคน
ดังนั้นถ้ามีข้าวทุกคนก็ไม่มีวันอดตาย ประกอบกับครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ มีบุตรจานวน 7 คน ต้องการ
ทานาไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ด้วยการขายข้าวในร้านชาตนเอง ซึ่งเมื่อ 30 ปี
ก่อน การทานายังใช้แรงงานจากคนและไถนาด้วยวัว เริ่มต้นการทานาด้วยการที่พ่อแม่ได้เช่าที่นาของญาติ
ประมาณ 10 ไร่ ต่อมาเมื่อตนเองมีรายได้จึงได้มีการขยายพื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง คือ ทาสวนยางพารา
จานวน 5 ไร่ และทาอาชีพเสริมด้วยการค้าขาย (ร้านของชา) แต่ด้วยความรักในการทานาจึงได้เก็บหอมรอมริบ
ขยายพื้นที่ทานาของตนเองอีก จานวน 6 ไร่
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
จากประสบการณ์ในการทานามากว่า 30 ปี ทาให้ตนเองมีความรู้ความชานาญในการทานาพอสมควร
สามารถถ่ายทอดความรู้การทานาให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังพั ฒนาการทานาของตนเองด้วยการ
ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น มีผลผลิตข้าว 600 – 700 กิโลกรัม/ไร่ (ข้าวหอมปทุมธานี)
และมีความภาคภูมิใจในการผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยให้ผู้บริโภค
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5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
5.1 การผลิต
วิธีการทานา
1. การเตรียมแปลงนา เริ่มต้นจาก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ทาการไถกลบตอซังและ
หว่านปุ๋ยพืชสด คือ ปอเทือง
2. ก่อนถึงฤดูกาลทานาปี ช่ว งประมาณเดือนพฤษภาคม ให้ ไถกลบปอเทืองและราดน้าหมั ก
ชีวภาพ อัตราส่วนน้าหมัก 1 ลิตรต่อน้า 10 ลิตร ต่อพื้นที่นา 1 ไร่ หมักทิ้งไว้
3. เดือนมิถุนายน เตรียมแปลงกล้า ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิและปทุมธานี ซึ่งทาการคัดเมล็ดพันธุ์
ใช้เอง อายุกล้า 45 วัน ถอนและใช้ปักดาในแปลงนา
4. ก่อนปักดา ต้องเตรียมแปลงนาอีกครั้งด้ วยการไถกลบแปลงนา เพื่อให้วัชพืชที่มีอยู่ตายและ
เน่าเปื่อย ทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์
5. ทาเทือก ด้วยการใช้รถไถเดินตามไถตีเทือก คันนาต้องไม่รกและไม่มีรูรั่ว เพื่อป้องกันไม่ให้น้า
ไหลออกจากแปลงนา ทิ้งไว้ 1 คืน หากมีรูรั่วทาให้น้าแห้งและมีหญ้าขึ้น
6. นากล้ามาปักดา ตนเองใช้วิธีการลงแขกปักดาและถอนกล้า
7. ข้าวอายุ 10 – 15 วัน ให้ปุ๋ย 1 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยน้าหมักเข้มข้น 10 ลิตร ต่อแปลงนา 1 ไร่
โดยราดลงในแปลงนาที่มีน้าขัง
8. สังเกตดูน้ า ต้องมีน้ าขังในแปลงนาประมาณ 1 คืบ (ไม่เกิน กลางล าต้นของข้าว) เป็น การ
ป้องกันวัชพืช ถ้าน้ามากเกินไปมีหอยเชอรี่เยอะ ถ้าไม่มีน้าวัชพืชขึ้นทันที
9. สังเกตต้น ข้าว ก่อนข้าวตั้งท้ อง (ข้าวอายุป ระมาณ 30 – 45 วัน) ใส่ ปุ๋ยน้าหมัก ผสมปุ๋ ย
16 – 20 – 0
10. สังเกตวัชพืช/ศัตรูพืช หากมีตนเองจะไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธีการกาจัด เช่น หอยเชอรี่ /ไข่หอย
ใช้วิธีการเก็บ หนู/นก ใช้วิธีดักจับ แมลง ใช้วิธีสวิงโฉบ/ดักจับ เพลี้ย ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า เป็นต้น
11. ก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทาการคัดเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อไว้ใช้ทาพันธุ์ในปีต่อไป ประมาณ
100 กิโลกรัม/ปี โดยคัดเลือกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์
12. เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ระยะเก็บเกี่ยว ปัจจุบันใช้วิธีเก็บเกี่ยวเอง/รถเก็บเกี่ยว แต่ ใน
อนาคตจะใช้วิธีลงแขกเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนการผลิต
การผลิตปุ๋ยน้าหมักเพื่อใช้ในแปลงนา
ส่วนผสม
ปลา/เศษปลา
กากน้าตาล
สับปะรด
EM
พด.2
น้าเปล่า

20 – 50
10 – 15
2
0.5
2
60

กิโลกรัม
ลิตร
กิโลกรัม
ลิตร
ซอง
ลิตร
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วิธีทา
นาส่วนผสมทั้งหมดหมักลงในถังหมัก (ถังหมักขนาด 200 ลิตร) เติมน้าเปล่า คนให้เข้ากัน
ใน 7 วันแรกให้คนทุกวัน (สังเกตหลัง 7 วันถ้ายังมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมกากน้าตาลได้) ทิ้งไว้ 20 วัน นาไปใช้
ได้ อัตราการใช้ ปุ๋ยน้าหมัก 1 ลิตร ต่อ น้าเปล่า 10 ลิตร
5.2 การตลาด
1. ข้าวที่เก็บ เกี่ย วได้ แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ส่ว นแรกเก็บไว้บ ริโภคในครัว เรือนให้ เพี ยงพอต่อการ
บริโภคทั้งปี ที่เหลือนาไปจาหน่าย
2. ข้าวที่จาหน่ายจะจาหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อในชุมชน ข้าวอัลฮัม ราคากิโลกรัมละ
8 บาท ข้าวหอมปทุม ราคากิโลกรัมละ 11 บาท
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปั จ จั ย แห่ งความส าเร็ จ ในการประกอบอาชี พ เกษตรกรของตนเอง คื อ มี ก ารน าเอาความรู้ จาก
ภูมิ ปั ญ ญาของคนรุ่น เก่ ามาปรับ ใช้กับ วิธีก ารสมัยใหม่บ วกกับ ความรู้จ ากโรงเรียนเกษตรกร นามา ปรับ ใช้
ประกอบการปฏิบัติจริง มี ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เกษตรกร ตั้งใจเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเสมอ โดยยึดถือคติ ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน
7. แนวคิดในการทางาน
การด าเนิ น งานทุ กอย่ างย่ อ มมี ปั ญ หาอุ ป สรรค โดยเฉพาะปั ญ หาในการท านามั ก ประสบปั ญ หา
เรื่ อ งน้ า ในเขตการท านาของตนเองเป็ น เขตที่ อ าศั ย น้ าจากธรรมชาติ ซึ่ งบางปี มี ช่ ว งระยะเวลาแล้ งนาน
ต้องแก้ปัญหาด้วยการเลื่อนการทานาออกไป หรือเมื่อทานาไปแล้วเกิดฝนทิ้งช่วง ได้แก้ปัญหาโดยการขุดสระ
พั กน้ า (บ่ อจิ๋ ว ) ขนาด 20 x 20 เมตร ลึ กประมาณ 2 เมตร เพื่ อ กั กเก็ บ น้าจากธรรมชาติ และใช้ สู บ เข้ า
แปลงนาในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง เป็น การแก้ปัญหาในเบื้องต้น ทั้งนี้ตนเองมีแนวคิดว่าการทางานทุกอย่างย่อมมี
ปัญหาแต่สามารถหาทางออกและแก้ไขได้เสมอหากมีความตั้งใจเดินทางให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
การที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพเกษตรกรปัจจุบันได้นั้น ตนเองคิดว่าต้องปรับการทาการเกษตร
จากแบบเดิมที่เป็นแบบกิจกรรมเดียวปรับเปลี่ยนเป็นหลายกิจกรรม เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด
เพิ่มเติมจากการปลูกพืช เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในราคาสินค้าเกษตรหากเกิดภาวะราคาผลผลิตสินค้าเกษตร
ตกต่า นอกจากนี้ ยั งน าผลผลิ ตของตนเองใช้บริโภคในครัว เรือนเป็น การลดรายจ่าย ที่เหลื อนาไปจาหน่าย
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
อาชีพเกษตรกรของตนเอง เมื่อมีทักษะ ความรู้ และนาไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วนั้น ต้องมีการ
ถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นการสืบทอดความรู้ไม่ให้สูญหายไปในอนาคต
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9. รูปภาพประกอบ

10. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางสาวมนัสนันท์ นุ่นแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอละงู จังหวัดสตูล
11. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
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