Young Smart Farmer จังหวัดสตูล
“เกษตรกรรมธรรมชาติผสมผสาน 1 ไร่ รายได้ 2 แสนบาทต่อปี”

1. ข้อมูล Young Smart Farmer
ชื่อ : นางสาวฟ้าใส บุญส่ง
อายุ : 43 ปี (วันเดือนปีเกิด 22 พฤษภาคม 2517)
การศึกษา : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ : 219 หมู่ 5 ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 089-5901657
E-mail : joe_somruedee@hotmail.com
Facebook : Farsai Boonsong
ID Line : farsai Boonsong
Fanpage : Intagram : รายได้ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อปี : 200,000 บาท
2. ความโดดเด่น
พึ่งพาตัวเองได้ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในรูปแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระบบการ
จัดการแปลงผักโดยวิธีธรรมชาติ ใช้วัตถุดิบที่มี อยู่ในแปลงใช้ในการไล่แมลง มีผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า
แปรรูปที่หลากหลาย ได้รับรองมาตรฐาน Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร และพร้อมเผยแพร่ความรู้
การเกษตรและประสบการณ์ของตนเองสู่สังคมต่อไป

๒

3. แนวคิด Young Smart Farmer รุ่นใหม่
“การทาเกษตรคือการดาเนิ นชีวิต ” ทาเกษตรแบบกลมกลืนสมดุลกับธรรมชาติ ไม่แทรกแซงไม่ทาร้าย
ธรรมชาติ ผลิตปัจจัยในการดารงชีวิตที่มีความจาเป็นและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ใฝ่เรียนรู้ ไม่มุ่งตัวเงินเป็นหลัก
ดูแลแปลงพืชผักเล็กๆ ด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระในทุกๆ วัน ใช้วิถีดั้งเดิมของเกษตรกรรม ใช้หลักการของการทา
เกษตรธรรมชาติ สร้างสมดุลทางธรรมชาติ ไม่รบกวนธรรมชาติ ไม่ไถพรวน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เน้นปุ๋ยพืชสด มีการ
คลุมดิน ไม่กาจัดวัชพืช ไม่ใช้สารเคมี ประกอบกับได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดาเนินชีวิตในรูปแบบที่เรียบง่าย

4. วิธีปฏิบัติ เทคโนโลยี หรือช่องทางการตลาด
วิธีปฏิบัติ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ทาในฟาร์ม ประกอบด้วย การทานาข้าวอินทรีย์ไว้บริโภคภายในครัวเรือน
ส่วนที่เหลือจากบริโภคน าไปจาหน่ าย (ขอใช้พื้นที่นาจากชาวบ้านในพื้นที่ ) ผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยปลูกพืชผั ก
พื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ดอกกินได้ (เพื่อทาสลัดดอกไม้) ไม้ดอกไม้ประดับ กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ เน้นความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืช เลี้ยงไก่พื้นบ้านไว้กินไข่ ผลิตปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักจากมูลไก่ น้าหมักจุลินทรีย์สูตรต่างๆ ผลิตขยาย
หั วเชื้อจุ ลิ น ทรีย์ สั งเคราะห์ แสง เพื่ อ น าไปปรับ ปรุงดินและบ ารุงรักษาพืช ผั ก ผลิ ตสมุ นไพร่ไล่ แมลงสู ตรต่างๆ
ตามวัตถุดิบที่มีในแปลง มีการจัดการพันธุกรรมพืช การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ว่าน ผลิตกล้าไม้พันธุ์
ไม้หายาก แปรรูปสินค้าเพื่อจาหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และของใช้ในครัวเรือน สร้างความ
น่าเชื่อถือและความมั่นใจในผลผลิตให้กับผู้บริโภคด้วยการมีใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand
ของกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ มี งานศิลปะ Hand made เช่น ถุงผ้าภาพวาด สมุดบันทึกทามือปกผ้าลาย
ปกผ้าปะเต๊ะ และปกภาพวาด มีกิจกรรมการตลาด การทาบัญชีครัวเรือน และดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการ
เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
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สินค้าสาหรับจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์พืชผักอินทรีย์
พืชผักพื้นบ้าน ไม้ดอกกินได้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพ

น้าหมักจุลินทรีย์

กล้าไม้ต่างๆ

สมุนไพรไล่แมลง

น้ายาล้างจาน

เทคโนโลยี : ตัวอย่างเทคโนโลยีที่นามาใช้ในฟาร์ม “มหัศจรรย์ยางกล้วยไล่แมลง” องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการแมลง เพลี้ย ต่างๆ ในแปลงผัก ทาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ประหยัด ไม่มีต้นทุน เพียงแค่ลงแรงทดลองคิดค้น
ของใกล้ตัวนามาใช้ในกระบวนการการผลิตอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัยสาหรับตัวเอง ครอบครัว และผู้บริโภค โดยมี
ขั้นตอนวิธีการทาและการนาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
วัสดุและอุปกรณ์: ได้แก่ มีด ถุงพลาสติก เชือก ต้นกล้วย (ต้นกล้วยยืนต้น) กระบอกฉีด น้าสะอาด
0.5 ลิตร

ต้นกล้วยยืนต้น

มีด ถุงพลาสติก เชือก
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กระบอกฉีดน้า
วิธีทา/การนาไปใช้:
1) ใช้มีดตัดทางกล้วยหรือปลีกล้วย แล้วนาถุงพลาสติกมารองน้ายางกล้วยที่หยดลงมาผูกปากถุงไว้กับทาง
กล้วย หรือตัดปลีกล้วยแล้วรองรับยางกล้วยก็ได้ รองรับจนน้ายางกล้วยหยุดหยด

2) นายางกล้วยที่รองรับได้ผสมน้า 0.5 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน นาไปใส่กระบอกฉีด ใช้ฉีดพ่นพืชผักได้ตามที่
ต้องการ

ประโยชน์: ใช้ฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงชนิดต่างๆ ตั๊กแตน รวมถึงเพลี้ยชนิดต่างๆ ซึ่งการใช้ยางกล้วยในการไล่
แมลง ทาได้ง่ายสะดวกไม่มีต้นทุน ปลอดภัยดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม
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ช่องทางการตลาด: มี 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ระบบฝากขาย เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของใช้ในครัวเรือน
และสินค้า Hand made ฝากขายที่ร้านโอท็อป ร้านเมืองใต้ สหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพเอิร์ทโทน อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 5 ร้าน สาหรับผักสด และพืชผลทางการ
เกษตร ฝากขายร้านค้าแผงผักในชุมชนท้องถิ่น 2) ออกร้านต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ตลาดเกษตรกรตัวจริงที่
ศาลากลางจังหวัดสตูล งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของสถานีพัฒ นาที่ดินสตูล งานว่าวประจาจังหวัด เป็นต้น
3) ตลาดออนไลน์ เช่ น ทาง Facebook และทาง Line และ 5) ตลาดต่ างประเทศ ที่ รัฐ กะลั น ตั น ประเทศ
มาเลเซีย (สบู่ และผลิตภัณฑ์ Hand made)
5. ความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร
มีอิสรภาพ พึ่งพาตนเองได้ มีความสุข อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
สู่สังคม
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6. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. น.ส.อุไรพร นกเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
4. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

------------------------------------------------------------------

