แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลหนองบัว
1. เรื่อง การทาเกษตรแบบผสมผสาน – ไร่นาสวนผสม
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้นายไว มรรคผล
ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
การศึกษา จบการศึกษา ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดปทุมาวาส ตาบลหนองบัว

3. ความเป็นมา
บ้านเป็นพื้นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง เริ่มทาการเกษตรในพื้นที่
บ้าน ตั้งแต่ปี 2516 โดยการปลูกข้าวในพื้นที่ นา 4 ไร่ และเริ่มทาสวนผลไม้ตั้งแต่ปี 2522 โดยแรกเริ่ม ปลูก
ทุเรียน แซมมังคุด เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมกับการทาสวน ประกอบกับได้มีการพัฒนาสภาพดินเรื่อยมา
จนปัจจุบันมีเนื้อที่เพิ่มอีก 16 ไร่ ได้มีการแบ่งพื้นที่สาหรับทาการเกษตรหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงต่อความ
แปรปรวนของราคาผลผลิตและปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ จึงทาให้มีพืชที่ปลูกในบริเวณเดียวกันหลายชนิด
เช่น สวนยางพารา มังคุด หมาก มะพร้าว เงาะ แก้วมังกร กล้วยหอม ผักสวนครัว บ่อปลา คอกไก่ โรงเพาะ
เห็ด อยู่บริเวณบ้านในพื้นที่ 16 ไร่
4. ด้านความคิดริเริ่ม
4.1การนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดยการนาอุปกรณ์ที่เป็น
เทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพและที่สาคัญต้องลดต้นทุนการผลิตทั้ง
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าย และต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
- ใช้รถไถนา เพื่อลดแรงงาน
- ใช้เครื่องพ่นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวก และลดการใช้แรงงาน
- เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยหมักควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะ
4.2เป็นผู้ที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทาการเกษตร
ไร่นาสวนผสม
- มีพออยู่ พอกิน รู้จักการประมาณในการอุปโภค บริโภค โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง มาใช้ในการดาเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย มีที่อยู่อาศัย ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค เหลือ

จาหน่าย หรือการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทาสวนผลไม้ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ได้มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อลด
ความเสี่ยง
4.3มีการจัดระบบการปลูกพืชหลายๆอย่างที่สามารถเกื้อกูลกันได้ เช่นสวนผลไม้มังคุดเงาะ ทุเรียน
ลองกอง สวนยางพารา การทานาข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
4.4ในการช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในชุมชน ด้านการลดต้นทุนการผลิตด้วยการแนะนาการใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ยน้าหมัก เพื่อการปรับปรุงบารุงดิน เนื่องด้วยเป็นหมดดินอาสา นอกจากนั้นยังใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย น้ากรดจากธรรมชาติมาทดแทนน้ากรดสังเคราะห์ที่มีราคาสูงและ
อันตราย มาใส่ในน้ายางพารา เพื่อให้ยางพาราแข็งตัว
4.5 แนวคิดในการทางาน
- สิ่งที่ทาส่ง ผลต้องไม่กระทบต่อชุมชน
- ทาให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ครอบครัวมีมีอบอุ่น
- ทาพื้นที่ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สามารถช่วยให้คาแนะนากับชุมชนในด้านการเกษตรได้
- ใฝ่หาความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาการผลิตเชื้อบิว
เวอร์เรีย การทาน้าส้มควันไม้ ฯลฯ เพื่อให้ทันต่อสภาพปัจจุบัน
5 )ผลงาน และความสาเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
และความยั่งยืนในอาชีพ
5.1 สภาพทั่วไปของฟาร์ม
พื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ แบ่งกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ บ่อปลา 1 ไร่ สับปะรด 1 ไร่ ผักสวนครัว 1 ไร่ นาข้าว 4 ไร่ สวนผลไม้
4 ไร่ สวนยางพารา 8 ไร่
สวนผลไม้ เช่น มังคุด มะพร้าว เงาะ หมาก ทุเรียน กระท้อน ลองกอง ลาไย แก้วมังกร
ละมุด
ผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ กระเพรา มะกรูด มะนาว พริก มะเขือ ตาลึง มะระ สะระแหน่
ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น ฯลฯ
บ่อปลา มี ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาสวาย ปลาดุก
5.2 การทากิจกรรมการผลิตอาหาร
ผลไม้ ไว้บริโภค เหลือจาหน่าย
ยางพารา ขายยางก้อน
ปลา นามาบริโภค และแปรรูป
ผักสวนครัว บริโภค และ แจกเพื่อนบ้าน เหลือจาหน่าย
และปลาที่เลี้ยง ได้ตามความต้องการ เนื่องจากการดูแล การให้น้า ให้ปุ๋ย ตรงตามระยะเวลา
ที่ความเหมาะสม จนผลผลิตสูง และที่สาคัญการดูแลปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ตลอด
5.3 ความสมบูรณ์ของแปลงพืช ผลผลิตเฉลี่ยของพืชแต่ละชนิด เช่น ยางพารา ผลไม้ ผักสวนครัว ไก่
ไข่และปลาที่เลี้ยง ได้ตามความต้องการ เนื่องจากการดูแล การให้น้า ให้ปุ๋ย ตรงตามระยะเวลาที่ความ
เหมาะสม จนผลผลิตสูง และที่สาคัญการดูแลปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ตลอด
5.4 ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ ได้เกินค่าเฉลี่ยทั่วไป เช่น
- เงาะ เฉลี่ยไร่ละ 1,000 กก./ปี หรือเป็นเงิน ประมาณ 15,000 บาท

- มังคุด เฉลี่ยไร่ละ 600 กก./ปี หรือเป็นเงิน ประมาณ 18,000 บาท
- ลองกอง เฉลี่ยไร่ละ 800 กก. /ปี หรือเป็นเงิน ประมาณ 20,000 บาท
- ยางพารา เฉลี่ยไร่ละ 220 กก./ปี หรือ เป็นเงิน ประมาณ 80,000 บาท
5.5การนาวิชาการมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิต มีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้ารับการ
อบรมเมื่อมีโอกาส รับการถ่ายทอดวิชาการต่างๆ เช่นการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้าหมักอินทรีย์ การผลิตเชื้อรา
ไตโคเดอรมา การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือการใช้กับดักล่อแมลงวันผลไม้ การทาน้าส้มควันไม้
5.6 มีการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูปมังคุดกวน กระท้อนดอง - แช่อิ่ม
การทาน้าปลา ปลาเค็ม กะปิ ( ซื้อเคยจากชาวบ้าน ) เก็บไว้บริโภค บางส่วน แจกจ่ายญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน
บางส่วนจาหน่ายเป็นรายได้เสริม
5.7 การนาสิ่งที่เหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ส้มจี๊ดในบ้านมาหมักเป็นน้ากรดผสมทาให้น้ายาง
เป็นก้อน หรือการตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนผลไม้มาเผาเป็นถ่าน และ น้าส้มควันไม้ไว้ใช้ในไร่นา แทนการใช้สารเคมี

ผลตอบแทน/การลงทุน ( ย้อนหลัง 3 ปี )
การจดบันทึก/บัญชีฟาร์มในครอบครัว
ปี 2557 รายรับรายจ่ายจากการประกอบอาชีพการเกษตร
1. มังคุด 2 ไร่ รายรับ 18,000 บาท รายจ่าย 6,500 บาท
2. ยางพารา 8 ไร่ รายรับ 100,000 บาท รายจ่าย 10,000 บาท
3. บ่อเลี้ยงปลา รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 1,000 บาท
4. เลี้ยงไก่ไข่ 20 ตัว รายรับ 3,500 บาท รายจ่าย 2,000 บาท
5. เงาะ รายรับ 4,500 บาท รายจ่าย 2,000 บาท
6. หมาก รายรับ 3,000 บาท รายจ่าย - บาท
หมายเหตุ ใช้แรงงานในครอบครัว และทาปุ๋ยหมักชีวภาพในการบารุงสวนเอง
รายรับได้สุทธิ 130,000 รายจ่าย 20,500 บาท
รายได้สุทธิ 109,500 บาท
ปี 2558 รายรับรายจ่ายจากการประกอบอาชีพการเกษตร
1. มังคุด 2 ไร่ รายรับ 16,500 บาท รายจ่าย 6,000 บาท
2. ยางพารา 8 ไร่ รายรับ 90,000 บาท รายจ่าย 9,000 บาท
3. บ่อเลี้ยงปลา รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 1,000 บาท
4. เลี้ยงไก่ไข่ 20 ตัว รายรับ 3,500 บาท รายจ่าย 2,000 บาท
5. เงาะ รายรับ 5,000 บาท รายจ่าย 2,000 บาท
6. หมาก รายรับ 3,000 บาท รายจ่าย - บาท
รายรับได้สุทธิ 120,000 รายจ่าย 20,000 บาท
รายได้สุทธิ 100,000 บาท
ปี 2559 รายรับรายจ่ายจากการประกอบอาชีพการเกษตร
1. มังคุด 2 ไร่ รายรับ /25,500 บาท รายจ่าย 5,800 บาท
2. ยางพารา 8 ไร่ รายรับ 70,000 บาท รายจ่าย 9,000 บาท
3. บ่อเลี้ยงปลา รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 1,000 บาท
4. เลี้ยงไก่ไข่ 50 ตัว รายรับ 5,500 บาท รายจ่าย 3,000 บาท
5. เงาะ รายรับ 5,000 บาท รายจ่าย 2,000 บาท
6. หมาก รายรับ 5,000 รายจ่าย - บาท
รายรับได้สุทธิ 120,000 รายจ่าย 19,800 บาท
รายได้สุทธิ 100,200 บาท
ความยั่งยืนด้านการประกอบอาชีพ
การทาการเกษตรในฟาร์ม เน้นการใช้อินทรียวัตถุมากกว่าการใช้สารเคมี ก่อนปลูกข้าว ต้อง
เตรียมดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักรองพื้น ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน เน้นการใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่นสมุนไพรไล่

แมลง การใช้ปุ๋ยน้าชีวภาพในการปรับปรุงดิน และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันเชื้อรา เช่น ไตรโคเดอร์มา
และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในนาข้าว ก่อนที่จะใช้สารเคมี
ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการหมุนเวียนใช้ปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการใช้
ทรัพยากรที่เหลือใช้ในส่วนอย่างเป็นระบบ เช่นการใช้เศษวัชพืชในไร่นามาทาปุ๋ยหมัก ผลไม้ที่ตกหล่นเสียหาย
มาทาเป็นปุ๋ยน้าชีวภาพ มูลสัตว์จากการเลี้ยงไก่ มาผสมเป็นปุ๋ยหมัก กิ่งไม้ที่เหลือใช้เผาทาถ่าน และเป็นน้าส้ม
ควันไม้ไว้ใช้ในสวนผลไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก
ด้านชุมชนมีส่วนร่วมและสังคมยอมรับ กิจกรรมต่างๆที่รับความรู้มา จะถ่ายทอดให้ผู้สนใจ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ เช่น การทาน้าส้มควันไม้ การทาน้ากรดผสมยางก้อนจากส้มจี๊ด
3) ความเป็นผู้นาและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
ตาแหน่งการเป็นผู้นาชุมชน
1. เป็นผู้นาเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรและสามารถเป็นตัวอย่างให้เกษตรทั่วไป
นาไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นกรรมการหมู่บ้าน
3. เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลหนองบัว
4. เป็นสถานศึกษาดูงานแก่เกษตรกรทั่วไป และผู้สนใจ
5. เป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหนองบัว
6. เป็นหมอดินอาสา
7. เป็นอาสาสมัครอนามัย ( อสม. )
8. เป็นที่ปรึกษาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหนองบัว
9. เป็นประธานชุมชนบ้านหัวชวด (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ) ตาบลหนองบัว
4 )การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทาการเกษตรอย่างพึ่งพาอาศัยใน
กิจกรรมต่างๆ แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาตลอด ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มาขององค์ความรู้
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 083 – 1103437

