Young Smart Farmer จังหวัดสตูล
“ไร่มะละกอริมคลองปลอดสารพิษ”

1. ข้อมูล Young Smart Farmer
ชื่อ : นายสาราญ แคยิหวา
อายุ : 38 ปี (วันเดือนปีเกิด 15 มกราคม 2522)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่อยู่ : 177 หมู่ 3 ตาบลเขาขาว อาเภอละงู จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 099 3182744/081 6096986
Facebook : page ไร่มะละกอริมคลอง
ID line : 0993182744
2. ความโดดเด่น
ไร่มะละกอริมคลองเป็นไร่มะละกอปลอดสารเคมีที่ทางเจ้าของสวนมีความตั้งใจที่จะให้ ผู้บริโภคได้รับ
ประทานผลไม้เพื่อสุขภาพจริงๆ จึงใช้วิธีการดูแลสวนมะละกอโดยการใช้น้าหมัก ดินหมัก และฮอร์โมนสูตรต่างๆ
ที่ทาเอง และใช้ได้จริงกับสวนมะละกอ ปัจจุบันทาไร่มะละกอมาแล้ว 1 ปี ผลจากการใช้น้าหมัก ดินหมัก และ
ฮอร์โมน พบว่า มะละกอติดดอกดี ผลดก และมีภูมิต้านทานโรคดี
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3. แนวคิด Young Smart Farmer รุ่นใหม่
การท าการเกษตรของตนเอง ยึ ดหลั ก “ไม่ล องไม่รู้ ” สิ่ งที่ ว่ายาก ถ้าไม่ ล งมื อท า จะไม่รู้ว่ายากแค่ไหน
ตนเองต้องการปรับ เปลี่ ยนกิจกรรมการเกษตรจากการทาสวนยางพาราเป็น สวนมะละกอ เนื่องจากมะละกอ
เป็นที่ต้องการของตลาดสามารถทารายได้ที่ดีให้แก่ครอบครัว ประกอบกับ ตนเองไม่ต้องการทาสวนยางพาราแล้ว
เนื่องจากสวนยางพารามีอายุที่มากแล้ว อยากปรับเปลี่ยนและเพิ่มกิจกรรมการเกษตรในครอบครัวเพื่อสร้างรายได้
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การทาการเกษตรใช้หลั กการปลอดสารเคมีเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และผู้บริโภคด้วย

นอกจากนี้ ในสวนมะละกอ ยังแบ่งพื้นที่ทากิจกรรมอื่นๆ เช่น การปลูกผักสลัด ฝรั่งกิมจู เลี้ยงปลาในบ่อ
พลาสติก ปลูกกล้วยระหว่างแถว
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4. กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมหลัก คือ การปลูกมะละกอ
พันธ์ที่ปลูก : พันธุ์ฮอลแลนด์ ปลักไม้ลาย
กล้าพันธุ์ : เริ่มแรกซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งพันธุ์ที่มีการรับรอง หลังจากนั้นทาการเพาะกล้าพันธุ์จากเมล็ด ระยะเวลา
เป็นต้นกล้า 45 วัน (ดูต้นกะเทยตอน 4 เดือน) (ต้นกะเทย คือ ดอกสมบูรณ์เพศ ใช้ในการขยายพันธุ์)
วิธีการปลูก
1. เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ปลูก ไถพรวนดิน 3 – 4 ครั้ง เอากิ่งไม้ สิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด
2. ทาการยกร่อง ให้มีคูน้า เพื่อป้องกันมะละกอแช่น้า
3. วางแนวปลูก 3 x 3 เมตร เพื่อควบคุมเรื่องใบไม่ให้ซ้อนกัน
4. ขุดหลุมปลูกพร้อมรองก้นหลุมด้วยมูลวัว ไม่ควรใช้มูลไก่ เนื่องจากทาให้ความหอมของมะละกอลดลง
5. เคล้ามูลวัวและดินให้เข้ากัน ทาการปลูกได้ทันที โดยปลูกหลุมละ 3 – 4 ต้น
6. อายุประมาณ 3 เดือน เริ่มออกดอก บารุงต้นด้วยมูลวัวต้นละ 1 กระสอบ (20 กิโลกรัม) วิธีใส่ ให้ใส่รอบ
ปลายใบ เนื่องจากปลายรากจะอยู่บริเวณนั้น ไม่ควรใส่รอบโคนต้น หลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยมูลวัว 4 เดือน/ครั้ง
7. เริ่มปลูกจนระยะเวลา 4 เดือน คัดเอาเฉพาะต้นกะเทยไว้ หากเป็นมะละกอเพศผู้ (ไม่ให้ผล) มะละกอเพศ
เมีย (หาอาหารเก่ง ต้นสมบูรณ์อ้วนเกินไป แต่ให้ผลอ้วนสั้น เนื้อไม่หนา) ให้ถอนออก
8. อายุ 7 เดือน ให้เริ่มเก็บลูกคอแรก (ลูกแรกของต้นเท่านั้น) หลังจากนั้นเก็บเรียงตามปกติและให้เลือกเก็บ
ลูกแต้ม (มะละกอที่มีผิวเริ่มเหลือง หรือเหลืองประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิว)

9. วิธีการให้น้า ใช้ระบบน้าพุ่ง/ต้น เนื่องจากวิธีนี้ทาให้ช่วยประหยัดน้า ให้น้าวันละ 1 ครั้ง ต้นละ 10 ลิตร
แบ่งให้ 3 ส่วน สลับกัน ใช้ระบบน้าจากคลองละงู น้ามีตลอดปี
10. วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บได้ครั้งละ 3 – 4 ลูก/ต้น เทคนิคการเก็บ เก็บด้วยมือโดยใช้ถุงมือ
11. ช่วง ต.ค. – ธ.ค. ช่วงปลายฝนต้นหนาว จะคลุมพลาสติกไว้รอบๆบริเวณผลทั้งหมดของต้น เพื่อป้องกัน
การเข้าทาลายของแมลงและหอย
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12. ด้านตลาด ส่งขายผลมะละกอที่ตลาดอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ตลาดผลไม้หาดใหญ่)
ตลาดอินทรีย์ห้วยไทร ตลาดเปิดท้ายปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล ขายกิโลกรัมละ 20 บาท สัปดาห์ละ
300-400 กิโลกรัม ใช้วธิ ีขนส่งด้วยตนเอง รวมถึงการออกบูธเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดสตูล
การดูแลบารุงสวนมะละกอ เพื่อให้มีผลผลิตดีและต้านทานต่อโรค ใช้น้าหมักและฮอร์โมนไข่ในสวนมะละกอ
สูตรนาหมัก ที่ใช้ในสวนมะละกอ
ส่วนผสม
1. ผลมะละกอที่เน่าสับละเอียด
2. กากน้าตาล
3. พด.2 จานวน 1 – 2 ซอง
นาส่วนผสมทั้ง 3 ชนิด หมักลงในถัง 200 ลิตร สาหรับอัตราส่วนผสมใช้วิธีการกะประมาณ โดยสังเกตว่า
ถ้าหากน้ าหมักเริ่มมีห นอน แสดงว่ากากน้ าตาลใส่ปริมาณน้อย ต้องเพิ่มปริมาณ หมักทิ้งไว้ 21 วัน จึงเริ่มนา
ไปใช้ได้
วิธีการใช้
นาน้าหมักปริมาณ 5 ซีซี ผสมน้า 1 ถัง
ฉีดพ่นต้นมะละกอให้ทั่วต้น 4 วัน/ครั้ง
ประโยชน์ ทาให้ผลมะละกอสวยและลูกดก

สูตรฮอร์โมนไข่ ที่ใช้ในสวนมะละกอ
ส่วนผสม
1. ไข่ไก่ 2 กิโลกรัม
2. น้าตาลทราย 2 กิโลกรัม
3. แป้งข้าวหมาก 2 ลูก
4. น้ามะพร้าว 1 กิโลกรัม
5. กะปิ 1 กิโลกรัม
6. ผงชูรส 1 ห่อ (ห่อละ 10 บาท)
7. ยาชูกาลัง 1 ขวด
8. นมเปรี้ยว 2 ขวด (ขวดละ 10 บาท)
นาส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นรวมกันจนละเอียด
ปั่นเสร็จตั้งทิ้งไว้ 6 เดือน
วิธีการใช้
นาฮอร์โมนไข่ปริมาณ 3 ซีซี ผสมน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นมะละกอให้ทั่วต้น 3-7 วัน/ครั้ง
ประโยชน์ เพื่อบารุงดอก ติดดอกดี ไม่ร่วงหล่น
การต่อหัวเชื้อ สาหรับหัวเชื้อฮอร์โมนไข่ที่ปั่นและตั้งทิ้งไว้แล้ว 6 เดือน สามารถนามาขยายต่อเป็นหัวเชื้อฮอาร์โมน
ไข่ใหม่ได้ ด้วยวิธี หัวเชื้อ 1 ลิตร ผสมกับน้ามะพร้าว 10 ลิตร จะได้เป็นหัวเชื้อใหม่
วิธีการใช้หัวเชื้อที่ต่อ นาหัวเชื้อ 5 – 7 ซีซี ผสมน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นมะละกอให้ทั่วต้น 3-7 วัน/ครั้ง
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5. การใช้ประโยชน์ของกิจกรรม
เป็นแหล่งผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต
พร้อมสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทางานสู่สังคม
6. แผนพัฒนาตนเอง
วางแผนการทาแปรรูปมะละกอ เช่น แยมมะละกอ มะละกอแห้ง เพื่อนาไปขายในช่วงเทศกาลงานต่างๆ
ในจังหวัดสตูล ซึ่งขณะนี้ได้เรียนรู้การทาแปรรูปแล้ว

7. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางรัตติยา ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางสาวมนัสนันท์ นุ่นแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอละงู จังหวัดสตูล
8. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
------------------------------------------------------------------
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