แบบบันทึกองค์ความรู้ สานักงานเกษตรอาเภอเขาชะเมา
ความรู้ในการปฏิบัติงานเรื่อง การทาสวนผลไม้ของนายอุดร สมบูรณ์
เจ้าขององค์ความรู้ชื่อ นายอุดร สมบูรณ์ (Smart Farmer ต้นแบบ สาขาการทาสวนผลไม้)
ตาแหน่ง/สังกัด ที่อยู่ 65/1 หมู่ที่ 1 ตาบลนาเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
เบอร์โทรศัพท์ 086-1437440
วันที่บันทึกองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2558
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
(ขององค์ความรู้)
คาจากัดความ
นายอุดร สมบูรณ์ หรือ ลุงดร เดิมเป็นอาศัยอยู่ที่ตาบลคลองปูน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง จนกระทั่งในปี 2529 จึงย้ายครอบครัวมาอยู่ตาบล
นาเป็น อาเภอเขาชะเมา มีที่ดินทาสวนจานวน 10 ไร่ ซึ่งปลูกทุเรียนพันธ์
หมอนทองจานวน 200 ต้น มังคุด 50 ต้น ลองกอง 50 ต้น โดยปลูก
ผสมผสานในแปลงเดียวกัน และบริเวณรอบสวนยังปลูกต้นสักไว้อีกจานวน
หนึ่ง ซึ่งนายอุดร สมบูรณ์ ได้ดาเนินกิจกรรมด้านการทาสวนผลไม้มาโดย
ตลอด ใช้การเรียนรู้และพัฒนาการผลิตโดยการจด จาและเฝ้าสังเกต
พฤติกรรมของต้นไม้แต่ละชนิดว่าช่วงไหนควรจัดการอย่างไร ประกอบกับ
เป็นคนใฝ่รู้พร้อมที่จะเรียนรู้และรับเทคโนโลยีใหม่ เมื่อมีการอบรมจาก
หน่วยงานต่างเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ พัฒนาที่ดิน
หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเอกชน นายอุดร สมบูรณ์ ก็เข้าร่วม
กิจกรรมเสมอและนาความรู้เหล่านนันมาปรับใช้กับสวนของตนอย่าง
เหมาะสม เช่น ความรู้การทาปุ๋ยหมักนาหมักชีวภาพและการสกัดพืช
สมุนไพรไล่แมลงจากหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ
การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน(GAP) นายอุดร ก็ได้นามาใช้ในสวน
ผลไม้ของตนเองพร้อมทังได้ขยายผลไปสู่บ้านข้างเคียงและชุมชนจนเป็น
แหล่งผลิตไม้ผลปลอดภัยจากสารเคมี
ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี
1 ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)
นายอุดรสมบูรณ์พยายามผลักดันให้สมาชิกในกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
ทุเรียนบ้านสามแยกนาเป็นทุกคนต้องผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP โดย
การนานักวิชาการมาให้ความรู้และเป็นพี่เลียงในการปฎิบัติในแปลงรวมทัง
ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการรับคาร้องขอใบรับรองมาตรฐาน GAP
ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มจานวน 55 รายผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว
และอีก 16 รายอยู่ระหว่างรอตรวจแปลง

ข้อแนะนา/ข้อพึงระวัง (ถ้ามี)

2 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และจาหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกในราคาถูกเมือ่
ได้รับความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตก็ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม
ปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านสามแยกนาเป็นดาเนินการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิตไม้ผล
สูตรปุ๋ยหมัก
1.มูลไก่แกลบหรือมูลไก่ไข่ 70%
2.ขีเถ้าแกลบ 20%
3.ราข้าว 8%
4.ปุ๋ยยูเรีย 2%
5. เชือ พด.1 (ปุ๋ย 1 ตันใช้เชือ พด.1 จานวน 1 ซอง )
6. นาส้มควันไม้ ใช้อัตรา 5 ลิตรผสมนา 200 ลิตร
วิธีทา
1.ละลายสารเร่ง พด.1ในนา 20 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 10 นาที
2.นามูลไก่ ขีเถ้าแกลบ ราข้าวและปุ๋ยยูเรีย คลุกเคล้าให้เข้ากัน ระหว่างที่
ผสมนันให้ใช้ สารเร่ง พด.1 ที่เตรียมไว้ รดลงไปในกองปุ๋ยเป็นระยะให้ปุ๋ยมี
ความชืนไม่เกิน 70 %( วิธีสังเกตเมื่อนาปุ๋ยมากาแน่นๆในมือแล้วไม่มีนา
ไหลออกมาและก้อนปุ๋ยไม่แตกออกจากกัน )
3.เมื่อผสมปุ๋ยเสร็จให้รดนาส้มควันไม้ ใช้อัตรา 5 ลิตรผสมนา 200 ลิตร
รดบนกองปุ๋ยอีกครัง เพื่อลดกลิ่นเหม็นและป้องกันการเกิดแมลงวัน
4. กลับกองปุ๋ยทุก10 วัน และเมื่อกลับกองเสร็จให้รดด้วยนาส้มควันไม้ทุก
ครังหมักประมาณ 3 เดือน สามารถนาปุ๋ยหมักไปใช้ได้
อัตราและวิธีการใช้
1.ข้าว ไม้ดอก : ใช้ 2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วพืนที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช
2.พืชไร่ : ใช้ 2 ตันต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืชแล้วคลุกเคล้ากับดิน
3.พืชผัก : ใช้ 4 ตันต่อไร่ หว่านทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน
4.ไม้ผล ไม้ยืนต้น
เตรียมหลุมปลูก : ใช้ 4-10 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดิน ใส่
รองก้นหลุม
ต้นพืชที่เจริญแล้ว : ใช้ 20 -50 กิโลกรัมต่อต้น โดยขุดร่องลึก 10
เซนติเมตร ตามแนวทรงพุ่มของต้น ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดินหรือ
หว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม

3 การจัดการตลาดที่ดี
นายอุดร สมบูรณ์ ยังคงใช้ตลาดนาการผลิตเป็นสาคัญ คือดูว่าตลาด
ต้องการผลไม้ชนิดใด ขนาดใด รูปแบบที่ต้องการเป็นอย่างไร จึงดูศักยภาพ
ด้านการผลิตของตนว่าสามารถผลิตผลไม้ชนิดนันๆเพื่อป้อนสู่ตลาดใดได้
บ้าง ในมุมมองของนายอุดร มองผลไม้ประเภททุเรียนไม่มีน่าเป็นห่วงด้าน
การตลาดมากนักเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทังในและต่างประเทศอยู่
แล้วเพียงแต่เน้นให้สมาชิกในกลุ่มผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพปลอดสารเคมี
ตกค้างและอย่าตัดทุเรียนอ่อนเด็ดขาด แต่ผลไม้ที่น่าเป็นห่วงด้านการตลาด
คือ เงาะ ลองกอง และมังคุด หากปีใดอากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ผลไม้ทัง 3 ชนิดนีก็จะติดดอกออกผลจานวนมาก จนเกิดปัญหาล้นตลาด
เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่าโดยเฉพาะเงาะมีข้อจากัดคือต้องขนส่งให้ถึง
ผู้บริโภคให้เร็วที่สุดไม่เช่นนันขนเงาะจะดาทาให้ไม่เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค นายอุดรจะพยายามหาพ่อค้ามาช่วยซือเงาะของสมาชิกกลุ่มเพื่อ
ลดปัญหาเงาะล้นตลาดโดยนายอุดรจะใช้กลุ่มฯอานวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการ ส่วนลองกองนันเน้นหาส่งออกเป็นหลักและในช่วง ปี
2555-2556 พบว่าแนวโน้มราคาลองกองลดต่าลงเนื่องจากมีพืนที่ให้
ผลผลิตแล้วเพิ่มขึน นายอุดรจึงเน้นการผลิตคุณภาพให้ดียิ่งขึน และพืช
ชนิดสุดท้ายคือมังคุด แม้นนายอุดรจะปลูกมังคุดไม่มากนัก แต่กลับผู้
ผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่าในเพื่อที่อาเภอเขาชะเมา
นายอุดร มีแนวคิดว่า”เราไม่จาเป็นต้องไปแข่งขันตลาดมังคุดเพื่อการ
ส่งออกเนื่องจากมีจุดรวบรวมมากมายที่ทามังคุดส่งออก ตลาดมังคุดเพื่อ
การส่งออกไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือมังคุดตกไซด์ ดา ดอก จะเอาไปขายที่
ไหน และมังคุดเหล่านีแหละที่ฉุดให้ราคาตกต่าเพราะชาวสวนไม่รู้จะเอาไป
ขายที่ไหน ดังนันถ้าเราหาตลาดรองรับมังคุดเหล่านีได้ปัญหามังคุดราคา
ตกต่าก็จะหมดไป” นายอุดร จึงเร่งหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตดังกล่าวซึ่งก็
ได้จุดรองรับที่สาคัญคือ บริษัททาโก้ ที่รับซือเพื่อแปรรูปเป็นนามังคุด ส่ง
ขายผลสดตลาดชายแดนสระแก้ว และส่งออกเวียดนามบางส่วน ซึ่งช่วยให้
สมาชิกกลุ่มมีที่ขายผลผลิตแน่นอนและได้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป

ผู้บันทึกองค์ความรู้
ชื่อ – สกุล นางประทุมทิพย์ สินเปี่ยม ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ติดต่อได้ที่ 038-996277

