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อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ หรือ อาจารย์ทอง ธรรมดา เป็นปราชญ์ผู้มีความรู้ทางด้านการเกษตร
จากศูนย์เรียนรู้เพชรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อาจารย์รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับรายการ ให้คําแนะนําแนว
ทางการทําเกษตรแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวทางให้เกษตรกรเกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา จะ
ทํ า อย่ า งไรให้เ กษตรกรพึ่ ง พาตนเองได้ อาจารย์ ไ ด้ใ ห้แ นวคิ ด ว่ า คนส่ วนใหญ่ คิด ว่ าฤดูก าลทํ า ให้ผ ลผลิ ตทาง
การเกษตรไม่ดีนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิด สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการปลูกพืชมีอยู่หลายข้อด้วยกัน คือ
เข้าใจว่าควรปลูกพืชในฤดูฝน รอฝนตกแล้วจึงปลูกพืช เป็นความเข้าใจผิดที่รุนแรงเพราะกว่าพืชจะโตก็กลายเป็น
ฤดูแล้ง พืชที่กําลังเจริญเติบโตจึงขาดน้ําอย่างเช่นในกรณีอําเภอพิมาย มีการปลูกข้าว 1 ปี 3 ครั้งแต่ไม่ได้เก็บเกี่ยว
การปลูกต้นไม้ในฤดูฝน อีกเหตุผลหนึ่งระบบรากของต้นไม้นั้นยังไม่แข็งแรงก็จะเสียหาย รากพืชหายใจไม่ได้
นอกจากนั้นดินชื้นสูง ดินเหลวเละอาจทําให้ต้นไม้ที่ปลูกล้มได้ง่าย ฟังเช่นนี้หลายคนอาจบอกว่าจะป้องกันไม่ให้ไม้
ล้มก็ให้นําไม้ปักค้ํายันลําต้น แต่เมื่อฝนตกลงมามากทั้งไม้ค้ํา ทั้งต้นไม้ก็จะโค่นล้มไปด้วยกันเพราะดินอ่อนนั่นเอง
ดังนั้น ฤดูฝนจึงเป็นฤดูที่ไม่ควรปลูกพืช
ฤดูที่ควรปลูกพืช คือ ฤดูหนาว เพราะฤดูหนาวฝนไม่ตกมาก เมื่อปลูกพืชก็จะจัดระบบน้ําให้ ใช้ฟางห่ม
คลุมรากจะแข็งแรง รอบวงทีเ่ ราปลูกพืชนั้นเราไม่ได้รดน้ําและมีความแห้งรอบๆรากจึงไม่มีหญ้าขึ้นแฉะ ผู้ปลูกจึง
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีศัตรูพืชมาทําลาย หรือรบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก ถ้ารดน้ําและขุดดินรากพืชจะ
เจริญเติบโตได้ดี ธรรมชาติของต้นไม้นั้นฤดูหนาวจะพักต้น หากเรามีการให้น้ําบํารุงต้นอย่างดีต้นไม้ที่ปลูกก็จะมี
ความพร้อมที่จะผลิใบในฤดูรอ้ นและเมื่อเข้าสู่หน้าฝนได้รับไนโตรเจนจากน้ําฝนต้นไม้ก็จะยิ่งเจริญงอกงามดี อยาก
ให้ผู้ฟังตัง้ ข้อสังเกตว่าจริงหรือไม่
การทํ า เกษตรนั้ น มี คํ า ว่ า ศาสตร์ ต่อ ท้า ย ศาสตร์คื อ ความรู้ เพราะฉะนั้ นเมื่ อ ทํ า เกษตรต้ องทํ าแบบ
วิทยาศาสตร์อย่าทําแบบไสยศาสตร์ ต้องมีเหตุมีผล อธิบายได้ เนื่องจากดินฟ้าอากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงมาก
เกษตรกรโดยเฉพาะที่ปลูกแต่พืชเฉพาะ เช่น ชาวนาจึงไม่สามารถคาดเดาอากาศได้ดังเดิม เช่นที่อําเภอพิมาย พืช
หลักๆ คือข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ทุกพืชต้องอาศัยน้ําฝนเพราะอําเภอพิมายไม่มีชลประทาน เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลังซึ่งขณะนี้เป็นรอบที่สามของปียังไม่ได้ผลผลิตแม้แต่รุ่นเดียวเพราะไม่มีน้ําเพียงพอ ต้นทุนในการปลูกจึง
สูง ซึ่งเกษตรกรทางภาคอีสานประสบปัญหานี้ ต่อไปการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะทําไม่ได้อีกแล้ว ผนวกกับการเปิด AEC
ผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้ามาขายแข่งได้เพราะเปิดเสรีการค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกษตรกรควร
ทราบถึงผลกระทบต่อเกษตรกร เกษตรกรควรทราบและภาครัฐควรมีนโยบายเตรียมรับมือ วิธีการรับมือกับปัญหา
ของเกษตรกรวิธีหนึ่งคือ การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน เรามีรายได้ 3 วัน แต่
รายจ่ายมีทุกวัน จะหาที่ไหนมาจ่าย ดังนั้น หลักการง่ายๆคือ อย่ามุ่งแต่การขายให้ใส่ใจการทํากิน เพราะรายได้มี
จํากัดแต่รายจ่ายมีมากขึ้นตามยุคสมัย ตามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การทําเกษตรจึงต้องทําแบบผสมผสาน ขอให้
อย่ามุ่งแต่การขายให้ใส่ใจทํากิน ถ้าทํานาแล้วต้องซื้อข้าวสารก็ควรเลิกทํา ถ้าทําเกษตรแล้วต้องซื้อข่า ตะไคร้
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โหระพา ใบมะกรูด พริกกินแต่ต้องซื้อครั้งละ5บาทมากินก็ไม่ควรทําเกษตร เพราะสิ่งเหล่านี้เราปลูกเองได้ ถ้าท่าน
ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็น ท่านก็ต้องขายสิ่งที่จําเป็น อยากฝากพี่น้องเกษตรกรว่าอย่าเน้นแต่การขายให้ใส่ใจทํากินไว้
การทําการเกษตรต้องมีการวางแผนการปลูก ให้ถามตนเองก่อนว่าปลูกทําไม เพื่ออะไร ปลูกแล้วได้อะไร ถ้า
วางแผนไม่ได้อย่าเพิ่งปลูกเพราะจะมีปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะขุดดิน หรือโค่นออกก็ต้องมีต้นทุน ดังนั้น การ
ทําเกษตรควรทํา 3 ขั้นก่อน คือ ขั้นที่1อย่าปลูกเยอะ ให้ปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน ปลูกให้เข้าใจพืชว่าปลูกอย่างไร พืช
โตอย่างไร มีโรคแมลงอะไรบ้าง เมื่อเข้าใจแล้วให้ทําในขั้นที่ 2 คือ บังคับให้ออกในช่วงแพงให้ได้ เช่น ปลูกมะนาว
ปลูก 10 ต้น เรียนรู้จนเข้าใจว่ารู้จักต้นมะนาวดีแล้ว ลองบังคับให้ออกนอกฤดูปรากฏว่าออก3ต้น แบบนี้อย่าเพิ่ม
ขยายไปขั้นที่ 2 แต่ถ้าได้เกินครึ่ง (7ต้น) ก็เริ่มทํามะนาวนอกฤดูได้ ขั้นที่2 จะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมายหรือไม่ คําตอบคือไม่ทั้งนี้เป็นเพราะฤดูกาล มีช่วงที่มะนาวถูกด้วย เฉลี่ยกับที่ทํานอกฤดู คือ อยู่ได้ ยังไม่
ร่ํารวย ถ้าต้องการร่ํารวยให้ทําขั้นที่ 3 คือ การแปรรูป การขยายพันธุ์ขาย ขายกิ่งพันธุ์สามารถขายได้ทุกปี เช่น
ขายผลมะนาวรวมทั้งต้นได้ 100 บาทแต่ขายกิ่งพันธุ์กิ่งละ 50 บาท 1 ต้นขยายได้ 10 กิ่งเป็นเงิน 1 ต้นได้ 500
บาท อย่างน้อย 1 ปี ทําได้ 6-7 ครั้ง ก็จะได้เงินเป็น 3-4 พัน ขายลูกนอกฤดูอาจไม่ถึง การตอนกิ่งขายมีข้อดีก็คือ
ต้นทุนการตอนกิ่ง ถูกมากเพียงใช้ขุ ยมะพร้าวกั บถุงพลาสติก สิ่ งนี้น่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งเกษตรกรควรให้
ความสําคัญกับองค์ความรู้ คนที่เรียนเกษตรมักไม่ได้ทําเกษตร คนที่ทําเกษตรไม่ได้เรียนเกษตร ดังนั้น คนที่ทํา
เกษตรจึงต้องหมั่นหาองค์ความรู้ เพื่อนํามาต่อยอดให้ได้ ขณะเดียวกันคนเที่เรียนเกษตรหากมาทําเกษตรก็ต้อง
ร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้กันและกัน ปัจจุบันมีแหล่งความรู้มากมายที่สามารถหาได้ง่ายๆจากอินเตอร์เน็ตและ
หน่วยงานรัฐ***
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:
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สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง การทําเกษตรแนวใหม่ กับ อาจารย์ทอง ธรรมดา(ตอนที่2)
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.05 – 09.55 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรจากศูนย์เรียนรู้
เพชรพิมาย และ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.นครราชสีมา)
บุณฑริกา ไตรโกมุท
เนื้อหาโดยสรุป

อาจารย์ทอง ธรรมดา ได้กล่าวถึง การทําการเกษตรแนวใหม่ว่า ปัญหาการพัฒนาด้านการทําเกษตรของ
ไทยส่วนหนึ่งมาจากคนที่เรียนด้านเกษตรไม่ได้ทําการเกษตร คนที่ทําเกษตรไม่ได้เรียนเกษตร ส่วนใหญ่ทําเกษตร
ตามแบบครูพักลักจํา การพัฒนาการเกษตรของไทยจึงเป็นไปอย่างช้าๆทําถูกบ้างผิดบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์พบ
คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ทําผิดเหมือนกัน ได้แก่ การใส่ปุ๋ย เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ที่โคนต้นซึ่งความจริงแล้วรากฝอย
เป็นรากที่สามารถดูดกินอาหารได้ซึ่งจะออกตรงบริเวณชายทรงพุ่ม เราจะทราบได้อย่างไรว่ารากฝอยของต้นไม้นั้น
อยู่ที่ใด วิธีการ คือ ให้โน้มกิ่งไม้ต้นนั้นลงมาขนานกับพื้น ปลายกิ่งถึงไหนปลายรากถึงนั่น ดังนั้นบริเวณที่ใส่ปุ๋ยก็คือ
ปลายกิ่งเข้ามาหน่อยนึง แล้วก็ ออกไปหน่ อยนึง จึง เรี ยกว่าปลายทรงพุ่ม ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยที่ใส่ปุ๋ยผิ ด
ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใส่ผิดเช่นกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกษตรกรต้องลงทุนกับปุ๋ยมาก นอกจากนี้ เกษตรกรยังใส่
ปุ๋ยผิดที่ ผิดเวลา ผิดอัตรา และผิดสูตรอีกด้วย ผิดที่ คือ ใส่ปุ๋ยในที่ที่รากดูดกินไม่ได้ อย่างที่ได้กล่าวไป ผิดเวลา
คือ เกษตรกรไม่รู้ช่วงจังหวะของการใส่ปุ๋ย เช่น ชาวนา เมื่อถึงเวลาใส่ปุ๋ยก็นํามาใส่ต้นข้าวทั้งๆที่ต้นข้าวยังไม่ขาด
ปุ๋ย ดังนั้นชาวนาต้องสังเกตก่อนว่าต้นพืชของเราถึงเวลาใส่ปุ๋ยหรือไม่ วิธีการอาจดูจากลักษณะของการเจริญเติบโต
สีของใบถ้าแสดงอาการว่าขาด เช่น ใบเหลือง แล้วจึงใส่ ถ้าเขียวดีอยู่ก็ไม่ต้องใส่เพราะพืชยังไม่ขาดยังมีธาตุอาหาร
พอ ซึ่งปัจจุบันกรมการข้าวมีการแจกแผ่นเทียบสีใบข้าวเพื่อเทียบสีใบข้าว ถ้าสีใบข้าวเกินเลข 3 ขึ้นไปไม่ต้องใส่ปุ๋ย
ถ้าต่ํากว่าจึงใส่ การไม่ใส่ปุ๋ยเกินความจําเป็นเพียงหนึ่งครั้งก็ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้มาก 1 ไร่เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย
30-50 กิโลกรัม ถ้า 10 กว่าไร่ก็ต้องใส่ประมาณ 10 กระสอบ ปุ๋ย 1 กระสอบราคาเกือบพันบาท นอกจากนี้ต้องมี
ค่าแรงด้วย และมีผลเสียหากใส่ปุ๋ยเกินความจําเป็น
แต่หากให้ปุ๋ยเหมือนกันทั้งแปลงแล้วเกิดปัญหาต้นข้าวใบเหลืองเป็นหย่อมๆให้สังเกตว่าสาเหตุอาจเกิด
จากดินเป็นกรดทําให้รากดูดธาตุอาหารไปกินไม่ได้จึงควรวิเคราะห์ดินก่อนเพราะอาจไม่ได้เกิดจากการขาดปุ๋ย
เพราะเราใส่ปุ๋ยเหมือนกันทั้งแปลง ดังนั้น ถ้าจะให้ปุ๋ยให้เปลี่ยนเป็นฉีดทางใบเพื่อให้ต้นข้าวได้ปุ๋ยหรือถ้าต้องการ
ทดสอบว่าเกิดปัญหาที่ระบบราก เกิดจากดินเป็นกรดจริงหรือไม่ ให้ทดลองใส่ปุ๋ยทางดินหากต้นข้าวยังมีอาการ
ใบเหลืองแสดงว่าเกิดจากสาเหตุที่กล่าวแน่นอน หรือใช้วิธีการที่เกษตรทําได้อย่างง่ายและประหยัดโดยใช้การฉีด
น้ํามูลสุกรหรือขี้หมู มี วิธีทํา คือ ใช้ขี้หมูตากแห้ง 3 กิโลกรัม แช่ในน้ํา 200 ลิตร แช่ไว้ 3 คืนหลังจากนั้นนําน้ํา
200 ลิตรนั้นฉีดที่ในต้นข้าว น้ํานี้ใช้กับทุกพืชได้เช่นกัน หากต้นข้าวบริเวณนั้นเหลืองมากให้เพิ่มยูเรียถังละ 1
กิโลกรัม(สูตร 4-16-00) แล้วนําน้ําขี้หมูผสมยูเรียฉีดพ่นบริเวรที่เหลือง ภายใน 7-10วันตรงบริเวณนั้นจะเขียวคืน
มาทันทีซึ่งขี้หมู 3กิโลกรัมกับยูเรีย 1 กิโลกรัมลงทุนไม่แพงถูกกว่าใส่ทางดินใช้ในกรณีที่พืชขาดอาหารแล้วยังทําให้
เมล็ดเต็ม รวงโต น้ําหนักดี เพราะขี้หมูมีโปแตสเซียมและฟอสฟอรัสสูง ทําให้ประหยัด สิ่งนี้คือการใส่ปุ๋ยผิดที่ ผิด
เวลา
ส่วนผิดอัตราคือ ทุกวันนี้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเกินซึ่งพืชไม่ได้กิน ใส่เกิน เช่น โดยปกติเกษตรกรหลายท่านใส่ปุ๋ย
30-50 กิโลกรัมต่อไร่ในกรณีในนา ถ้าในพืชไร่ก็จะใส่ไร่ละหนึ่งกระสอบ ถ้าในนาเราใส่ปุ๋ย 30 กิโลกรัมพืชอาจจะ
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ไม่ได้รับไปทั้งหมด อาจจะไม่ได้รับถึง 10 กิโลกรัมก็ได้ ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น กรณีแรกเพราะมีน้ําอยู่ในนาเกิน10
เซนติเมตร บางที่นามีน้ําขังเกิน 10 เซนติเมตร น้ําถึง หัวเข่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ําถึงหัวเข่าแล้วใส่ปุ๋ย คําตอบคือ
ปุ๋ยเจือจาง ต้นข้าวจึงได้รับปุ๋ยน้อย กรณีที่สอง กรณีไม่มีน้ําแต่ถึงเวลาจะใส่จึงต้องใส่เป็นการใส่รอฝน ปรากฎว่า
ฝนไม่ตกหลังจากใส่แล้ว 3 - 4 วันฝนจึงตกลงมา ปุ๋ยสามารถระหยได้ ดังนั้นจึงสูญเสียปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์
บังเอิญหลังจากนั้น 3วันฝนตกลงมามาก ปุ๋ยละลายดีแต่ส่วนหนึ่งละลายไปกับน้ํา ส่วนหนึ่งซึมลงในดินจริงแต่ฝน
ตกมากซึมลงดินเร็ว รากดูดไม่ทันเป็นการสูญเสียปุ๋ยอีกครั้ง ฉะนั้น ปุ๋ยที่ต้นไม้ดูดมาใช้จึงเหลือไม่เท่ากับที่ใส่ลงไป
มาก นี่คือผิดอัตรา คือใส่ปุ๋ยมากและไม่มีตัวช่วย ดังนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยก็ต้องมีตัวช่วย ตัวช่วยคืออะไร อย่างเช่น
สมมติทํานาข้าว2ไร่ใส่ปุ๋ยสองกระสอบ อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพืชจะได้กินปุ๋ยครบตามจํานวนหรือไม่ ดังนั้นให้
เปลี่ยน สมมติทํานา3ไร่ หาปุ๋ยขี้หมูมาไร่ละสองกระสอบ 3ไร่ใส่ 6 กระสอบใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบ ถ้าขี้หมูแห้งก็ให้
พรมน้ําให้มีความชื้นหรือละลายปุ๋ยสักหน่อยแล้วรดลงไปในกองขี้หมูคลุกเคล้าให้เข้ากัน ถ้าขี้หมูเปียกก็ให้ผสมเลย
ก็จะได้ป๋ยุ ขี้หมู 6 กระสอบ ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ ผสมด้วยกันนําไปใส่ในนา 3 ไร่ ทําให้ประหยัดปุ๋ยทันที 1 กระสอบ
ถ้าคนที่ใส่ไร่ละ2กระสอบก็ประหยัดทันที 2 กระสอบ แต่เราเพิ่มขี้หมูมา6กระสอบ ขี้หมูกระสอบละ30บาท 6
กระสอบ100 กว่าบาท ลดต้นทุนได้พันกว่าบาท ข้อดีของขี้หมูคือการดูดซับสารเคมี เมื่อใส่จะทําให้ปุ๋ยระเหย
น้อยลง ถ้าฝนไม่ตก2-3 วัน ขี้หมูก็ยังอุ้มปุ๋ยไว้ได้ ฝนตกลงมาก็จะไหลช้าลงเพราะปุ๋ยจะค่อยๆปลดปล่อยออกมา ก็
จะซึมช้าลงรากข้าวได้กินเต็มทีแล้วยังได้ธาตุอาหารจากขี้หมูมาเติมทําแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าปุ๋ยได้กว่าพันบาท
ต่อไร่ ช่วยลดอัตราการใช้ปุ๋ยได้
อย่างที่สี่ คือ ผิดสูตร เกษตรกรไม่เคยเรียนรู้เรื่องสูตรปุ๋ยว่าNPK มีหน้าที่ทําอะไรเพียงแต่ถึงเวลาก็ใส่ เช่น
ที่กรมการข้าวแนะนําสูตรปุ๋ยสําหรับดินเหนียวให้ใส่สูตร16-20-0 ดินทรายใช้ 16-16-8 คนทํานาในดินเหนียวจึงใช้
16-20-0 ต่อเนื่องมา 5-6 ปี ปรากฎว่ารวงข้าวที่ได้ลีบ ไม่มีน้ําหนักฉะนั้นเกษตรกรต้องหมั่นสังเกตต้นข้าวเราด้วย
นักวิชาการแนะนําไม่ผิดแต่บางครั้งด้วยการที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันต่อเนื่องหลายปี ธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะ
โปแตสเซียมไม่เหลืออยู่ ปุ๋ยสูตร16-20-0 ไม่มีโปแตสเซียม ข้าวจึงลีบ ไม่มีน้ําหนัก เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้แล้วเพิ่ม
ปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเซียมใส่ลงไป อาจใส่ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือสูตรเสมอ ต้องวิเคราะห์ให้ถูกสูตร หรือ กรณีแปลงมัน
สําปะหลัง ถ้าปลูกแล้วไม่มีหัวแสดงว่าดินขาดโปแตสเซียมแต่เกษตรกรไม่ทราบใส่ปุ๋ยสูตร16-20-0 จึงไม่มีโปแต
สเซียม โดยเฉพาะในดินทรายเป็นดินที่ขาดโปแตสเซียมอยู่แล้ว มันสําปะหลังจึงไม่สร้างหัว ดังนั้นเกษตรกรจึง
จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องสูตรปุ๋ย จึงช่วยประหยัดปุ๋ย ลดต้นทุน กําไรเพิ่มและแข่งขันกับคนอื่นได้***
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บทรายการวิทยุ
:
รายการ คุยกัน 9 โมง :
สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง การทําเกษตรแนวใหม่ กับ อาจารย์ทอง ธรรมดา(ตอนที่3)
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.05 – 09.55 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรจากศูนย์เรียนรู้
เพชรพิมาย และ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.นครราชสีมา)
บุณฑริกา ไตรโกมุท
เนื้อหาโดยสรุป

อาจารย์ทอง ธรรมดา ได้กล่าวถึง วิธีการลดต้นทุนทางด้านการเกษตรนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศยัง
ไม่เข้าใจเรื่องการเตรียมดิน ดังที่ได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วถึงการใส่ปุ๋ยผิดที่ ผิดเวลา ผิดอัตรา ของเกษตรกร ความ
จริงแล้วจากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในข่าวเปลือก 1 ตันใช้ธาตุอาหาร ดังนี้ ไนโตรเจน 12 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส
3 กิโลกรัม โปแตสเซียม 15 กิโลกรัม ถ้ามีธาตุอาหารทั้งสามตัวนี้ประมาณนี้เราจะได้ข้าวเปลือก 1 ตัน แต่ถ้าเรามา
ดูในฟางข้าว 1ตัน ถ้านํามาย่อยสลายจะมีไนโตรเจน 7 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 1 กิโลกรัม โปแตสเซียม 15 กิโลกรัม
และในแกลบ 1 ตัน จะมีไนโตรเจน 5 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 2.5 กิโลกรัม โปแตสเซียม 7 กิโลกรัม ทีนี้ที่บอกว่าทํา
นาไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ข้าว พี่น้องลองเอาฟางกับแกลบมารวมเลข ข้าว 1 ตัน ต้องการไนโตรเจน 12 กิโลกรัม (ฟางมี
ไนโตรเจน7+แกลบมีไนโตรเจน 5=12) ความต้องการฟอสฟอรัส 3 กิโลกรัม (ฟอสฟอรัสจากฟางข้าว 1 กิโลกรัม+
ฟอสฟอรัสจากแกลบ 2.5 กิโลกรัม =3.5) โปแตสเซียม 15 กิโลกรัม (ในฟางมีโปแตสเซียม 15 กิโลกรัม+ในแกลบมี
โปแตสเซียม 7 กิโลกรัม = 26) ดังนั้น ถ้าทํานาไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ข้าวถ้าเราคืนแกลบกับฟางให้กับนา สิ่งนี้เป็นหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ เป็นสูตรที่ได้จากธรรมชาติ การทํานาในปัจจุบันเกษตรกรนําเอาสิ่งที่เป็นธาตุอาหาร
ตามธรรมชาติออกจากที่นาทั้งแกลบ ฟาง และเผาตอซัง แล้วใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพืช ปัญหาใหญ่คือโครงสร้างของดินเสียไปเนื่องจากเอาอินทรียวัตถุออกทําให้หน้าดินแข็ง ให้นึกถึง
เครื่องปั้นดินเผาที่เผาเพราะต้องการให้เครื่องปั้นแข็งแรง เหมือนกับที่เราเผาตอซังจะทําให้หน้าดินชั้นบนแข็ง
เกษตรกรก็กลับหน้าดินเอาหน้าดินชั้นล่างที่อ่อนขึ้นมา ไม่นานดินก็จะแข็งทั้งหมดเพราะถูกการเผาแล้วไถลงไป
แบบนี้เป็นเวลานาน สิ่งที่จะปรับปรุงดินให้ดีคืออินทรียวัตถุ เมื่ออินทรีย์วัตถุไม่มีดินจึงแข็งดินจึงเสียเมื่อโครงสร้าง
ดินไม่ดีรากพืชซึ่งต้องอยู่ในดินที่ดีจึงอยู่ไม่ได้ ออกไปหากินก็ไม่ได้เพราะดินนั้นแข็งและแน่นอันนี้เป็นผลพลอยเสีย
ไปทั้งหมด เกษตรกรจะทําอย่างไร เกษตรกรควรนําอินทรียวัตถุไปใส่ในไร่นาเพื่อให้โครงสร้างของดินดีซึ่งจะลดการ
ใช้ปุ๋ยได้อย่างมากหรืออาจไม่ใช้เลย เคยสอบถามเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ย20-30กระสอบใช้เงิน10,000-20,000 บาท อันนี้
เฉพาะค่าปุ๋ยไม่รวมค่าแรง ถ้าไม่ต้องหว่านปุ๋ยจะลดต้นทุนได้มาก อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งคือ จาก
ที่นโยบายรัฐรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรหลายๆท่านไม่เข้าใจคือเกษตรกรซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่
ราคาถูกกว่ามาหว่านในนาแต่ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเพราะเป็นความเข้าใจผิดปุ๋ยอินทรีย์มีหน้าที่ปรับโครงสร้างดินทําให้
ดินร่วนซุยเมื่อแทรกในดิน ช่วยเป็นตัวกลางซับน้ํากับปุ๋ยไม่ให้ระเหยเร็ว เมื่อเวลาฝนตกช่วยซับน้ําเหมือนฟองน้ํา
ฝนทิ้งช่วงด้านล่างดินยังเปียก เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีละลายปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยดูดซับปุ๋ยเคมีไว้ค่อยๆปลดปล่อยให้
รากพืชดูดกินได้ แต่เมื่อไม่มีอินทรียวัตถุโครงสร้างดินเสียน้ําซึมได้เร็วปุ๋ยซึมหายไปได้เร็วจึงทําให้เกิดความสูญเสีย
เมื่อเกษตรกรไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็นําปุ๋ยอินทรีย์1กระสอบไปหว่านในที่นา1ไร่ซึ่งไม่ได้ช่วยให้โครงสร้างดินดีขึ้น นา 1 ไร่
เท่ากับ1,600 ตารางเมตร คือ(กว้าง1เมตร ยาว1เมตร)มาเรียงเป็นช่องๆ 1,600 ช่องซึ่งกว้างมาก กับการนําปุ๋ย
อินทรีย์ 50 กิโลกรัมมาหว่านในพื้นที่นี้เมื่อเฉลี่ยจะได้ 30กรัม ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์ที่นํามาหว่านให้พืชจึงไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ เคยมีการพิสูจน์โดยการขุดดิน1ไร่ที่ความลึก 15 เซนติเมตรมาชั่ง ปรากฏว่าได้ประมาณ400,000 (สี่
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แสน)กิโลกรัม นําปุ๋ยอินทรีย์50กิโลกรัมมาใส่ในดิน400,000 (สี่แสน) กิโลกรัม 50 หาร 400,000 (สี่แสน) เฉลี่ยแล้ว
ดินได้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย1:8,000 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์1กิโลกรัม จะทําให้ดิน 8,000 กิโลกรัมดีขึ้นไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งนี้จึง
เป็นความเข้าใจผิดของเกษตรกรที่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ในไร่นา ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าจะให้ดีต้องทําเองห้ามซื้อ เช่นแกลบ
หรือฟางที่นําไปขาย 1ไร่หากหว่านข้าวหนาๆจะมีฟางถึง 2 ตัน นําฟางที่ได้นี้ไปใส่ในไร่นาจะทําให้ดินดีขึ้นทันที
ไม่ใช่นําปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัมมาใส่ในไร่นา อย่างเช่นเกี่ยวข้าวเสร็จด้วยรถไถก็ให้มีการกระจายฟางนําน้ําหมักมา
ฉีดพ่นตอซังข้าวหรือฟางซึ่งทําให้เปื่อยยุ่ยได้เร็วเมื่อฉีดพ่นแล้วจากนั้นไถกลบลงในดินก็จะแทรกตามดินต่างๆก็จะ
ทําให้โครงสร้างของดินดีขึ้น หลังจากนั้นก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วก็ทาํ ให้เป็นอาหารของรากข้าวได้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ให้
มาในการทําเกษตรโดยไม่ต้องลงทุน***
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บทรายการวิทยุ
:
รายการ คุยกัน 9 โมง :
สัมภาษณ์
ดําเนินรายการโดย

:
:

เรื่อง การปลูกลองกองคุณภาพ
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.05 – 09.55 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
คุณอนุชิต ป้องเจริญ เกษตรกร จ.สงขลา
บุณฑริกา ไตรโกมุท
เนื้อหาโดยสรุป

วันนี้รายการมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ทําสวนผลไม้ คุณอนุชิต ป้องเจริญ เกษตรกรจังหวัด
สงขลา คุณอนุชิตมีสวนผลไม้ 9ไร่
สวนยางพารา 30 กว่าไร่ มีสวนลองกองผสมผสานกับสวนปาล์มน้ํามัน มีต้นสะตอบ้าง สละอินโดบ้าง มีหมาก มี
หลายอย่างที่ปลูกในสวน สําหรับปัญหาการตลาดของลองกองที่ราคาตกต่ํา คุณอนุชิต กล่าวว่า ไม่มีปัญหาเพราะ
ทําแบบเล็กน้อย ลองกองของคุณอนุชิตส่งออกไปยังฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เคล็ดลับในการทําให้ลองกองมี
คุณภาพ ผลโตเท่ากัน ผิวสวยไม่ดําคล้ํา รสชาติหวานอร่อย คือ ตัดแต่กิ่งให้โปร่ง ใส่ปุ๋ยคอก 30 กิโลกรัม ต่อต้น ฉีด
น้ําหมักชีวภาพสมุนไพรทุกๆ 15 วัน จากนั้นให้น้ําถ้าฝนไม่ตึกในช่วงตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆ ปลายฤดูฝนปุ๋ยเร่งดอกใส่ปุ๋ย
8-24-24 หรือ 9-24-24 ต้นละสองกิโลกรัม พร้อมกับฉีดน้ําหมักด้วย ก่อนช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ซึ่งแล้ง
จะต้องงดให้น้ําประมาณ 50-60 วัน จากนั้นให้น้ํา 900-1,000 ลิตร ต่อครั้ง ประมาณหนึ่งสัปดาห์จะมีตุ่มตาดอก
ออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ให้น้ําผสมน้ําหมักตามปกติเป็นเวลาสามสัปดาห์แล้วจึงแต่งช่อดอก จนผลได้
ประมาณหัวนิ้วก้อยให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-3-11เพื่อบํารุงให้ผลใหญ่ ใส่น้ําหมักและปุ๋ยชีวภาพด้วย เมื่อลูกใกล้ๆเหลืองจะ
มีต่อมน้ําเหลือง ลักษณะเป็นต่อมน้ําตาลออกจากผลลองกองช่วงนี่สําคัญ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต้องฉีดน้ําล้างลูก
เพราะถ้าไม่ล้างจะมีราดําๆสิ่งนี้เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ผลลองกองที่ออกมาไม่ดํา ฉีดน้ําล้างได้ประมาณ 3-4สัปดาห์ก็
ตัดช่อได้ เน้นน้ําหมักชีวภาพทําให้หวาน สูตรน้ําหมัก คือ เศษปลา 3 ส่วน กากน้ําตาล 1ส่วน น้ํา 5 ส่วน ผลไม้สุก
เช่น ลองกองสุก สับปะรดสุก มะละกอสุกก็ได้
3 ส่วน พด.2 หนึ่งซอง หมักไว้1เดือน นํามาใช้ได้ ฉีดพ่น 50
ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น หรือ ราดโคนต้น 100 ซีซี ต่อน้ํา 10 ลิตร ต่อต้น เคล็ดลับตรงนี้ทําให้ลองกองไม่เปรี้ยวมี
รสหวานอร่อย เป็นความต้องการของตลาดส่งออก ส่วนเคล็ดลับในการควบคุมแมลงก็ใช้น้ําหมักสมุนไพร ได้แก่
ลูกยอ 5 กิโลกรัม ฝักคูณ 5 กิโลกรัม กากน้ําตาล 5 ลิตร น้ําส้มควันไม้ 5 ลิตร น้ําส้มควันไม้ 5 ลิตร น้ํา 20 ลิตร
พด. 7 หนึ่งซอง หมักไว้ 1 เดือน วิธีการใช้ คือ ใช้น้ําหมักสมุนไพร100ซีซี ต่อน้ํา 20 ลิตร ผสมกับน้ํายาล้างจาน
เพื่อเป็นตัวจับใบ 30 ซีซีต่อน้ํา 20ลิตร ขณะนี้ผู้ส่งออกมีการวางแผนจะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม คุณอนุชิต
เพิ่มเติมเคล็ดลับว่าขอให้เกษตรกรตัดแต่งดอกเรื่อยๆเพื่อให้ได้ช่อสวยๆ ขณะที่ดอกออกมา 5-10 ซม. กิ่งหนึ่งไว้
ประมาณ 3-4ช่อ เน้นให้สร้างกิ่งมาก ซึ่งหนึ่งต้นมี 30 – 40 กิ่งก็จะได้ 90 – 100 ช่อต่อต้นแล้ว เพื่อให้ได้ลักษณะ
ผลที่สวยงาม คุณอนุชิตแนะนําเพื่อนบ้านให้ตัดแต่งกิ่ง รดน้ําใส่ปุ๋ยชีวภาพ ตัดแต่งช่อดอก บริษัทรับซื้อลองกอง
คุณภาพของคุณอนุชิตวันละ 2,000 กิโลกรัมละ กิโลกรัมละ 55 45 35 ฝากถึงเกษตรกรให้ดูแลลองกอง หมั่นตัด
แต่งกิ่ง ดูแลช่อดอก ปรึกษาผู้รู้ หากใครสนใจสอบถาม ปรึกษาปัญหาเรื่องลองกอง ติดต่อ คุณอนุชิต ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 086-294-5595 ***
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บทรายการวิทยุ
:
รายการ คุยกัน 9 โมง :
สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง ไก่ 3x9
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.05 – 09.55น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
คุณยุทธ ตั้งประเสริฐ
กรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ใจใต้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
บุณฑริกา ไตรโกมุท
เนื้อหาโดยสรุป

หมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ พอเพีย งบ้า นแม่ ใ จใต้ จ.เชี ย งใหม่ เป็ นชุ มชนที่ อ ยู่ใ นชุ มชนเมื อ ง เดิ มมีปัญ หาด้ า น
เศรษฐกิจ ปัจจุบันนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านโดยใช้การบริหารงาน
แบบคุ้มบ้านซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวความคิดระหว่างคนในหมู่บ้านในการแก้ปัญหาร่วมกัน
มีกลุ่มอาชีพในชุมชนคืออุตสาหกรรมเครื่องเงินส่งขายในภูมิภาคและทําตามคําสั่งของต่างประเทศซึ่งบริหารงานใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนแบ่งกําไรซึ่งกันและกัน แต่เดิมคุณยุทธ เป็นคนกรุงเทพตั้งแต่งงานตั้งครอบครัวที่บ้านแม่ใจ
ใต้นี้ ที่บ้านคุณยุทธปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสวนแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงไก่แบบ3x9 แนวคิดการทําเกษตรแบบ
ผสมผสานได้มาจากการดูงานในพื้นที่ต่างๆ เช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุบกะพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทุกคุ้ม
จะมีการทํา
สําหรับแนวคิดการเลี้ยงไก่แบบ 3x9 เกิดจากที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าไข่ไก่มีราคาแพงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยกันคิดรูปแบบการเลี้ยงไก่3x9 ขึ้นซึ่งเป็นการเลี้ยงไก่แบบยั่งยืนซื้อแม่พันธุ์ครั้งเดียวสามารถ
เลี้ยงครอบครัวได้หลายชั่วคน พ่อหลวง หรือผู้ใหญ่บ้านได้ให้ลูกบ้านทุกคุ้มทดลองเลี้ยงไก่แบบ 3x9 ทีละ 10 ตัว
โดยให้วิเคราะห์ว่าจะใช้พื้นที่เท่าไร จากการดูงานที่ฟาร์มไก่พบว่าการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ 12x12 นิ้ว เป็นพื้นที่แคบ
เกินไปทําให้ไก่เกิดความเครียดบางครั้งไม่ออกไข่ จึงทดลอง 2x2เมตร แต่พบว่ากว้างเกินไป ไก่กินอาหารมาก
เพราะขยั บ ตั ว บ่ อ ย แล้ ว จึ ง ทดลองลดพื้ น ที่ เ ลี้ ย งไก่ อี ก ครั้ ง จนพบว่ า พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม คื อ 1.5x2 เมตร ไก่ ไ ข่
เหมือนเดิมไม่เปลืองพื้นที่ ใช้เศษวัสดุเช่นเศษพลาสติก ฝาลัง นํามาทําเป็นรังไก่ได้ ไก่พันธุ์ที่ซื้อมาเป็นไก่สาวพร้อม
ไข่ ออกไข่เต็มที่ระยะเวลา 18 เดือนคืออย่างน้อย 9-10 ฟอง เฉลี่ยประมาณ 9 ฟอง ไก่ที่เลี้ยงที่นี่จะเลี้ยงไว้ให้ไข่
20-24 เดือน (2ปี) ไข่ 3 ฟองแรกให้คนในครอบครัว อีก 3 ฟองขายเพื่อซื้ออาหารให้ไก่ 3 ฟองที่เหลือขายแล้วนํา
เงินเก็บใส่กระป๋องไว้ซื้อแม่พันธุ์ชุดต่อไป หลังจาก 18 เดือนผ่านไปแม่ไก่ที่ไข่หมดแล้วจะมีคนมารับซื้อตัวละ 90 100 บาท ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัว ทําให้เงินที่ขายแม่พันธุ์ได้ 900 บาท สะสมรวมกับกําไรที่ได้จากการขายไข่ 1,000
บาท ก็จะได้เงินซื้อแม่พันธุ์ 10 ตัว ตัวละ 180 บาท ที่เหลือเก็บเป็นรายรับ มีผู้ที่มาศึกษาดูงานไก่ 3x9แล้วนําไปใช้
กับหมู่บ้านตนเองแล้ วได้ผ ลดี กลับมาขอบคุณ ชาวหมู่ บ้านแม่ใ จใต้ รู้สึกภู มิใจที่เป็ นหมู่ บ้านต้นแบบเศรษฐกิ จ
พอเพียงซึ่งน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตและสามารถช่วยเหลือทําประโยชน์
ต่อผู้อื่นได้***
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บทรายการวิทยุ
:
รายการ คุยกัน 9 โมง :
สัมภาษณ์
ดําเนินรายการโดย

:
:

เรื่อง โครงการครึง่ ไร่คลายจน
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.05 – 09.55น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
คุณสมพร ปัจฉิมเพชร นายอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บุณฑริกา ไตรโกมุท และ อนงนาฏ ผลประเสริฐ
เนื้อหาโดยสรุป

โครงการครึ่งไร่คลายจน เป็นแนวความคิดของคุณสมพร ปัจฉิมเพชร นายอําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลายจน คือ ความจนลดลงแต่ไม่ได้หายไป มีแรงบรรดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หลายคนทราบทฤษฎี ไปอบรมแต่ไม่ปฏิบัติ โครงการนี้นายอําเภอจึงต้องการ
น้อมนําหลักปรัชญานี้ปฏิบัติจริง ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นเป็นตัวอย่าง ภายใต้หลักคิดทีว่ ่า “สอนให้รู้ ทําให้เห็น
ฝึกให้เป็น เน้นให้ทําจริง” หมายความว่า นายอําเภอจะทําให้ประชาชนได้เห็น ได้สัมผัสสิ่งที่ทําจริงใช้พนื้ ที่บ้านพัก
ประจําตําแหน่งของตนเองซึ่งมีพื้นที่ครึ่งไร่ โดยใช้หลักการ 2 หลักการในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ได้แก่
1.หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ นั่นคือใช้พื้นที่ปลูกพืชแบบผสมผสานให้เกื้อกูลกัน ปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูก เลี้ยงทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เลี้ยงและต้องมีความเกื้อกูลกัน ยกตัวอย่าง ปลูกกล้วยเพื่อกิน
ลูก หยวกนําไปสับให้หมูกินเป็นอาหาร มูลหมูก็นํามาเป็นปุ๋ยซึ่งทุกอย่างเกื้อกูลกัน จนขณะนี้พื้นที่รอบบ้านมีทุกสิ่ง
ทุกอย่างซึ่งเปรียบเสมือนตู้เย็น เหมือนร้านเซเว่น(ร้านสะดวกซื้อ)ข้างบ้านที่มีสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน
2.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาปรับใช้กับการดําเนิน
ชีวิตของตัวเอง และครอบครัว คือ ประหยัด ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยวข้องอบายมุข ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด มีจิต
สาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยึดถือตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนํา เมื่อเป็นแบบนี้เพื่อนบ้านเห็นแล้วก็คิด
ว่าเขาก็ทําได้ จึงกลับไปทําตามเป็นจํานวนหลายร้อยครัวเรือน เมื่อทําแล้วปรากฎว่าหลักการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เพื่อ
กิน ถ้าเหลือก็แบ่งปัน ถ้าเหลืออีกจะแลกเปลี่ยน ถ้าเหลืออีกก็จะซื้อขายก็ปรากฎว่าเมื่อทํามากขึ้นก็มีเป็นจํานวน
มากจึงคิดว่าต่อไปถ้าเหลือเราก็จะขายตามหลักการพึ่ง
ตน เอง นายอําเภอจึงจัดตลาดนัดครึ่งไร่คลายจน นําพืชผลที่ปลูกกันนั้นทําเป็นตลาดนัดสีเขียว หมายความว่า
ตลาดที่ขายผักปลอดสารพิษ พืชผักปลอดสารพิษทั้งหมด จากการจัดตลาดนัดทําให้แก้ไขปัญหาคนไทยปลูกได้แต่
ขายไม่เป็น อายกับการค้าขายแต่ปัจจุบันนายอําเภอได้ฝึกชาวบ้านให้รู้จักการขาย ตลาดนัดนี้จัดทุกวันพฤหัสบดี
ใครมีผัก มีเป็ด ไก่ ปลาที่เลี้ยงก็นํามาตั้งขายซึ่งแรกเริ่มไม่คิดว่าจะมีเงินสะพัดมาก แต่เมื่อเปิดตลาดแล้วมีเงินสะพัด
สี่แสนกว่าบาททุกนัด
ก่ อ นที่ จ ะมี โ ครงการครึ่ ง ไร่ ค ลายจน ชาวบ้ า นมี ค วามเป็ น อยู่ แ บบไม่ พึ่ ง พาตนเอง ทุ ก คนใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้การจ้างงานซึ่งแต่เดิมทุกคนในครัวเรือนช่วยกันทั้งพ่อ แม่ ตา ยาย ช่วยกันดายหญ้า ช่วยกัน
ปลูกผักแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใช้ระบบจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ไม่รู้จักประหยัด เช่น ซื้อหัวข่าผูกกับต้นตะไคร้ที่รถ
กับข้าวนํามาขายหัวละ 7 บาท ทั้งๆที่พื้นที่ที่ตนเองอยู่อุดมสมบูรณ์สามารภปลูกพืชผักเหล่านี้ได้ จึงเป็นที่มาที่
นายอําเภอได้คิดโครงการนี้เพื่อช่วยปรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้มีความขยันหมั่นเพียรและลดรายจ่าย
ถามถึงแนวคิดนี้จะใช้กับพื้นที่ในเมืองที่มีพื้นที่น้อย หรือ ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมีเนียมได้หรือไม่ :
นายอําเภอ กล่าวว่า ที่บ้านจะแขวนป้ายไว้ว่า
ไม่มีแผ่นดินก็ทํากินได้ จากแนวคิดนี้นายอําเภอจึงนําถุงดําที่มักนํามาใส่ขยะ ถุงพลาสติกใหญ่ ตะกร้า โอ่งนอน
ตะแคงแล้วนําเห็ดนางฟ้ามาใส่ ก็สามารถมีเห็ดไว้กินได้ในครัวเรือน ปัญหาอุปสรรคของโครงการมีบ้างจากการปรับ
ทัศนคติของคน จากการต่อต้านด้านความคิด โดยส่วนมากตั้งคําถามว่า ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วจะประหยัดได้สักกี่
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บาท จึงตอบไปว่า ใช่พืชผักสวนครัวอาจราคาไม่กี่บาท แต่คุณต้องให้ขี่รถไปซื้อก็เพิ่มค่าน้ํามัน เพิ่มค่าใช้จ่าย บาง
คนบอกว่าดินไม่ดีก็บอกวิธีการปรับปรุงดินไป แต่ที่เคยเจอ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ บอกว่า ไม่มีเวลา ยุ่ง นายอําเภอจึง
อธิบายว่า เวลาเรามีเท่ากันทุกคนอยู่ที่การบริหารจัดการเวลา นายอําเภอก็มีเวลาจํากัดมากเพราะต้องรับผิดชอบ
ทุกเรื่องแต่ก็สามารถบริหารเวลาได้ ก็สามารถดูนายอําเภอเป็นตัวอย่างได้
สิ่งที่นายอําเภอฝากถึงทุกคน คือ คนไทยโชคดีที่สุดที่มี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐ ท่านพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับพวกเรา ก็อยากให้พวกเราคนไทยได้ศึกษาแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ถึงแก่นแท้
อย่าศึกษาแต่เพียงผิวเผิน อย่าทําเพียงมิติเดียว ทําทุกมิติตามที่พระองค์ท่านได้ทรงสอนไว้ หากพวกเราปรับวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไม่ว่าวิกฤตการณ์ของโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด เราก็จะอยู่รอด ขอ
อย่าให้พวกเราเพียงแต่ได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พูด ขอให้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ด้วย ขอให้
พวกเราอย่าเพียงแต่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พวกเรามองที่พระองค์ท่านปฏิบัติเป็นแบบอย่างกับ
เราแล้ว ขอให้เราเจริญรอยตามท่าน แล้วเราจะพบกับความสุข หากมีผู้สนใจเข้าดูงานติดต่อได้ที่นายอําเภอบาง
สะพานน้อยหมายเลขโทรศัพท์081-867-2774 ***
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บทรายการวิทยุ
รายการ คุยกัน 9โมง

:
:

สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง เทคนิคการทําให้มะนาวออกนอกฤดู
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.05 – 09.55น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรจากศูนย์เรียนรู้
เพชรพิมาย และ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.นครราชสีมา)
บุณฑริกา ไตรโกมุทและ อนงค์นาฏ ผลประเสริฐ
เนื้อหาโดยสรุป

สืบเนื่องจากปัญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการทํามะนาวนอกฤดู ขณะนี้สวนส่วนมากมีปัญหาดอกร่วง บาง
สวนผลเท่าเมล็ดถั่วเขียวร่วงซึ่งหลายคนถอดใจ ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น: ความจริงแล้วเป็นเรื่องปกติที่ดอกมะนาว ผล
เล็กๆร่วงในช่วงฤดูนี้จึงเป็นสาเหตุให้มะนาวในฤดูแล้งช่วงเดือนเมษายนมีราคาสูง สาเหตุที่ทําให้ดอกมะนาวร่วง
ส่วนหนึ่งมาจากการขยันรดน้ํามากเกินไปทั้งเช้า-เย็นในขณะที่ติดดอก กรณีที่ได้รับน้ํามากนั้นน้ําจะไปละลายธาตุ
ไนโตรเจนในดินเมื่อพืชได้รับธาตุไนโตรเจนที่ละลายทําให้พืชสลัดดอกทิ้ง กรณีที่สองคือไม่ได้รับน้ําเลยหรือขาดน้ํา
ดังนั้นช่วงมะนาวกําลังออกดอกหรือติดผลเล็กๆเราจึงควรโชยน้ําให้กับต้นมะนาว หมายถึง ให้น้ําน้อยกว่าปกติแต่
ไม่ถึงกับขาด เช่น ปกติเคยให้น้ําประมาณ 20-30 นาทีให้ลดเวลาลงเหลือ 10-15 นาที หากดินยังมีความชื้นก็อย่าง
เพิ่งรดน้ํา กรณีที่สาม คือ การใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะนาวขณะมีดอก โดยเฉพาะใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงได้แก่ปุ๋ยขี้วัว
เพื่อเร่งโตทําให้ต้นพืชที่ได้รับธาตุไนโตรเจนสูงสลัดดอกผลกลายเป็นสร้างยอกอ่อนแทน ดังนั้น สิ่งที่ควรทําคือควร
งดการให้อาหารขณะติดดอก ติดผลอ่อน และ ควรให้อาหารบํารุงเพื่อให้ต้นมีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนการติดดอก
ออกผล หากต้องการใส่ปุ๋ยควรค่อยๆใส่ทีละน้อยหลังจากที่ลูกมะนาวมีขนาดเท่าเม็ดสาคู(ประมาณปลายก้อย)
ห้ามใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงอันได้แก่มูลของสัตว์กินหญ้า คือ ปุ๋ยขี้วัว ให้ใส่ปุ๋ยขี้หมู หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่นต้นอายุ
ประมาณ1ปี ใส่1ช้อนโต๊ะรอบๆทรงพุ่ม ผลขนาดใหญ่ขึ้นเป็นหัวแม่มีใส่ 2 ช้อนโต๊ะ ผลขนาดหัวแม่เท้าใส่ขนาด 3
ช้อนโต๊ะ เป็นต้น ให้เพิ่มตามขนาดของลูกเพราะช่วงเล็กๆกินอาหารน้อยไม่ควรให้เท่ากันทุกช่วง กรณีต่อมาที่ทําให้
ดอกร่วง คือ การฉีดผ่าดอก คือ การฉีดสารฆ่าแมลง หรือรดน้ําในขณะที่ดอกกําลังบานทําให้การผสมเกสรทําไม่ได้
อีกกรณีหนึ่ง คือ อากาศวิกฤติ อากาศช่วงเย็นหนาว กลางวันร้อน บ่ายฝนตก ช่วงที่มีปัญหา คือ เดือนมกราคมเป็น
เดือนที่มีฝนหลงฤดู หรือฝนชะช่อมะม่วงซึ่งเกิดประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มะนาวที่จะขายผลเดือน
เมษายนจะต้องมีดอกติดเดือนพฤศจิกายน ประมาณเดือนมกราคมจะมีผลเล็กๆเท่าถั่วเขียวเมื่อฝนตกลงมาในเดือน
มกราคมก็จะนําธาตุไนโตรเจนมาด้วยซึ่งต้นไม้ชอบน้ําฝนทําให้ผลมะนาวร่วง80-90% หากฝนตกสองครั้งติดกันผล
มะนาวอ่อนก็จะร่วงหมดต้น สิ่งนี้ทําให้เกษตรกรมีความวิตกที่จะเกิดฝนหลงฤดู เราไม่สามารถห้ามฝนไม่ให้ตกได้สิ่ง
นี้ทําให้มะนาวแพง เกษตรกรส่วนมากทํามะนาวนอกฤดูโดยงดน้ํา งดอาหารต้นมะนาววิธีการนี้ผิดเพราะจะทําให้
ต้นมะนาวอ่อนแอ ต้นที่โทรม เจออากาศวิกฤติทําให้ใบร่วง ดอกร่วงเป็นส่วนมาก ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยให้มะนาว
ลดการร่วงของดอก คือ 1.การโชยน้ํา เพราะเมื่อมะนาวได้รับน้ําพอสมควรแล้วก็จะไม่ดูดกินน้ําฝนมากเกินไป 2.
อย่าใส่ปุ๋ยหรือสิ่งบํารุงต้นอื่นๆขณะมะนาวติดดอก ติดผลเล็กๆ 3. ช่วงขณะที่ผลเท่าหัวแมลงวันให้ฉีดยาขั้วเหนียว
หรือ NAA ย่อมมาจาก Naphthaleneacetic acid (แนฟทาลีนแอซีติก) ทําให้ผลไม้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้
มาก แต่หากหาซื้อไม่ได้อาจใช้วิธีกันดอกร่วงแบบภูมปัญญาชาวบ้าน คือ 1.ใช้น้ําตาลทรายสีรํา หรือน้ําตาลกลูโคส
2 ช้อนโต๊ะ 2.เครื่องดื่มบํารุงกําลัง 2 ฝา 3. เหล้าขาว 50 CC. (1ก๊ง) ประมาณครึ่งขวดเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ผสมกับ
น้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงแดดอ่อน 5-7วันต่อครั้ง ก็จะลดการหลุดร่วงของผลอ่อนได้ทําให้ผลร่วงน้อยลง เกษตรกร
ต้องทําความเข้าใจในวิธีการที่ถูกต้องเพราะหากเข้าใจวิธีการผิดก็การทํามะนาวนอกฤดูก็ไม่ได้ผล
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วิธีการใช้ NAA ห้ามใช้เกิน 5-10 cc. หากใช้เกินจะเป็นการปลิดให้ดอกร่วง ใช้ในกรณีที่มะนาวออกผล
มากต้องการให้มีปริมาณลดลงสามารถใช้ฮอร์โมน NAA เกิน 10 cc. อย่างไรก็ตาม หากการทํามะนาวให้ออกนอก
ฤดูเป็นไปได้ยากเกษตรกร (19.00 น)อาจเปลี่ยนแนวความคิดเป็นการทําให้มะนาวออกทุกปียกเว้นในช่วงมะนาว
ราคาถูก การมีมะนาวจําหน่ายทุกฤดูเมื่อคิดคํานวณแล้วเกษตรกรจะมีรายได้มากกว่าการทํามะนาวให้ออกแต่
ในช่วงนอกฤดูที่แพงเท่านั้น โดยปกติมะนาวจะออกดอกปลายเดือนธันวาคมต้นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มะนาว
ถูกช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เมื่อคิดแล้วการทําให้มะนาวออกผลทุกเดือนเกษตรกรจะมีรายรับเฉลี่ยมากกว่า
การขายมะนาวในช่วงมีราคาแพงอย่างเดียว***
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บทรายการวิทยุ
:
รายการ คุยกัน 9 โมง :
สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง เทคนิคการทําให้มะนาวมีผลทั้งปีและการทําให้ผลแก่ช้า
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.05 – 09.55น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรจากศูนย์เรียนรู้
เพชรพิมาย และ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.นครราชสีมา)
บุณฑริกา ไตรโกมุทและ อนงค์นาฏ ผลประเสริฐ
เนื้อหาโดยสรุป

มีเกษตรกร คุณผู้ฟังจํานวนมากสอบถามอาจารย์ทอง ธรรมดา เรื่องการปลูกมะนาวนอกฤดู ซึ่งส่วนมาก
วิธีการที่นิยมปฏิบัติกันคือการทําพลาสติกคลุมโคนต้นในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อให้มีผลขายในเดือนเมษายน แต่หาก
มองในมุมกลับกันถ้าเกษตรกรสามารถทําให้มะนาวออกนอกฤดูได้ผลผลิตจะต้องมีมากขึ้นซึ่งปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น
คนที่ปลูกมะนาวนอกฤดูในช่วงที่ฝนตกเดือนธันวาคมดอก-ผลจะร่วง90% ส่วนเดือนมกราคมหากมีฝนหลงฤดูตก
อีกดอก-ผลจะร่วงอีก10% เกษตรกรก็จะทํามะนาวนอกฤดูไม่ได้ผล แนวคิดใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ก็คือวิธีการ
ทําให้มะนาวออกทุกปี อาจารย์ได้ทดลองในพื้นที่ 20 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ของชาวสวนมะนาวท่านหนึ่ง
ทดลองทํามะนาวให้ออกผลทั้งปียกเว้นช่วงถูกที่จะไม่ให้ออกผล วิธีการปฏิบัติเริ่มจากช่วงธันวาคม – มกราคม
มะนาวเริ่มพักต้น โดยธรรมชาติเมื่ออากาศอุ่นขึ้นหลังจากนี้มะนาวจะแตกยอดแตกดอกเป็นมะนาวปีคือเป็นไปโดย
ธรรมชาติที่มะนาวจะออกดอกเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์จะเก็บผลได้อีก5-6เดือนคือช่วงประมาณเดือนมิถุนายนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวราคาถูก ดั้งนั้น ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน
สูงๆลงไปในดิน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยมูลสัตว์ที่กินหญ้า เช่น ปุ๋ยขี้วัว ใส่ให้เยอะรดน้ําให้ชุ่ม หากอากาศเย็น หรือหนาว
ให้ฉีดฮอร์โมนจิบเบอราริลที่ใบ เพื่อทําลายการพักตัวแล้วให้กลายเป็นยอดแทน ฉะนั้นเมื่อต้นไม้แตกยอดในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ยอดจะแก่ในเดือนมีนาคมให้ใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงๆเพื่อช่วยให้สร้างดอกขณะเดียวกันก็มีปุ๋ย
โปแตสเซียมพ่วงท้ายด้วยเพราะปุ๋ยนี้จะช่วยยับยั้งการดูดซึมไนโตรเจนทําให้ไนโตรเจนไม่ทํางาน ดังนั้นขอให้ใส่ปุ๋ย
ที่มีตัวกลางตัวท้ายสูง เช่น 8-24-24 ถ้าใบเริ่มเข้าสี หรือที่เรียกว่าใบเพสลาดก็ใส่ปุ๋ย 8-24-24 ให้ หลังจากนั้นอีก
10 วันให้ใส่ซ้ําแล้วรดน้ําจนปุ๋ยละลายหมด มะนาวก็จะออกดอกปลายมีนาคม หรือต้นเมษายนซึ่งเก็บผลผลิตได้
ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม มะนาวเริ่มมีราคามากขึ้นจากเดิม 1-2บาท ต่อจากนี้ราคาจะเริ่มขึ้นทุกเดือน ให้
เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสลับกับ8-24-24 เดือนละครั้ง ทําให้มะนาวออกดอกต่อเนื่องกันไปทําให้เกษตรกรมี
ผลผลิตให้เก็บเกี่ยวต่อเนื่องทุกเดือนยกเว้นช่วงมะนาวราคาถูก แต่จะเป็นการทยอยออกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทีละ
น้อย เดือนมีนาคม เมษายนก็มีออกผลแต่ไม่มาก เมื่อนํามาคํานวณรายรับเฉลี่ยแล้วปรากฏว่ามีรายรับมากกว่าการ
ขายมะนาวนอกฤดูเพียงอย่างเดียวหลายเท่าตัว หลังจากนั้นเกษตรกรท่านนี้ก็เลิกทํามะนาวนอกฤดูหันมาทํา
มะนาวออกผลทุกฤดูยกเว้นช่วงถูกไม่มี ข้อดีคือมีลูกค้าประจําเพราะมีมะนาวส่งอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าช่วงถูกไม่มี
มะนาวก็ไม่มีปัญหาเพราะช่วงถูกมะนาวมีมากลูกค้าสามารถซื้อที่สวนอื่นได้ อยากฝากถึงทุกท่านว่า การปลูก
มะนาวอย่าหวังว่าจะทําให้มีผลผลิตช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น อาจารย์ได้พูดคุยกับเซียนมะนาวเรื่องการทํามะนาว
ให้ออกนอกฤดูแล้วเซียนมะนาวให้คําตอบว่าไม่ถึง50% เกษตรกรก็ไม่สามารถห้ามให้ฝนหลงฤดูไม่ตกได้ การทํา
มะนาวนอกฤดูจึงมีแต่ความเสี่ยงและเป็นสาเหตุให้มะนาวมีราคาแพง ดังนั้นวิธีการที่อาจารย์ได้นําเสนอแนวคิด
ใหม่ที่ว่านี้ เกษตรกรอาจทดลองทําครึ่งสวนแล้วจะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตขายอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนําพลาสติกคลุมดินที่โคนต้นมะนาว ปล่อยให้อดน้ําจนใบร่วง
หลังจากนั้นให้น้ําจนมีดอก เพราะเป็นการทรมานต้นเกินไปถ้าอดน้ําต่อจากนั้นมะนาวจะทิง้ ต้น เหมือนกับ
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สุภาพสตรีที่ตอ้ งการตั้งครรภ์แต่ให้อดน้ําอดข้าวจนเดินไม่ได้แล้วให้ตั้งครรภ์ลองคิดว่าเด็กจะเป็นอย่างไร ต้นไม้ก็
เช่นเดียวกันหากปล่อยให้อดน้ํา อดธาตุอาหารจนต้นโทรมแล้วให้เลี้ยงผลต้นมะนาวจะมีอายุสั้น ดังนั้น ขอให้
แนวคิดกับเกษตรกรให้บํารุงต้น ใส่ปุ๋ยให้สะสมธาตุอาหารในลําต้นมีความบูรณ์มีความพร้อมที่จะออกดอกแล้วจึง
งดน้ําเล็กน้อย ต้นไม้ก็จะออกดอกเพียงแต่อย่าให้ได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไปซึ่งอาจคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้ได้รับ
น้ําฝน เมื่อต้นไม้มีความสมบูรณ์โอกาสการออกดอกก็จะมากขึ้นเกิน 80% ต้นไม้ไม่ทรมานจะลดการหลุดร่วงได้
อีกวิธีการหนึ่ง ที่สวนอาจารย์จะใช้วิธีการให้ออกดอกก่อน ตามปกติแล้วมะนาวที่ชาวสวนนิยมให้ออกดอก
เดือนพฤศจิกายน ขายในเดือนเมษายน แต่ปัญหาคือในเดือนธันวาคม–มกราคมจะมีฝนหลงฤดู หรือฝนชะช่อ
มะม่วง วิธีการแก้ไขคือให้มะนาวมีดอกเดือนตุลาคม พฤศจิกายน – มกราคม จะมีอายุประมาณ 2 เดือนเศษ ถึง 3
เดือนซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของอายุมะนาว (3เดือน จาก 6 เดือน) ดังนั้นเมื่อผลมะนาวได้รับฝนหลงฤดูก็จะไม่ร่วงเพราะ
ผลมีขนาดใหญ่กว่าหัวแม่มือแล้วต้องการไนโตรเจนเพื่อช่วยขยายขนาดผล แต่มีปัญหาที่ว่ามะนาวที่ออกในช่วงนี้
จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคมซึ่งราคามะนาวยังไม่แพงมาก ต้องการให้ขายผลเดือน
เมษายนซึ่งราคาดีกว่า ที่สวนใช้เทคนิคดึงให้แก่ช้า อะไรเป็นสาเหตุให้มะนาวแก่เร็ว 1.ครบอายุ 2.ขาดน้ํา หรือ
ได้รับน้ํามากเกินไป 3. อากาศวิกฤติ เช่น ร้อนสลับหนาว 4.ได้รับปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูง มะนาวจะเริ่มสร้างสารแก่
ที่เรียกว่าเอทิลีนเมื่อขึ้นเดือนที่สี่ ดังนั้น ต้องไม่ให้มะนาวสร้างสารแก่ หรือสารเอทิลีน ทําได้โดยในเดือนที่สามจะให้
ฮอร์โมนจิบเบอราริลฉีดไปยับยั้งเอทิลีนไม่ให้ทํางาน ขณะเดียวกันก็ให้ปุ๋ยไนโตรเจนลงไปทางดินเพื่อยับยั้งไม่ให้
โปแตสเซียมทํางาน เมื่อไนโตรเจนทํางานก็จะทําให้มะนาวโตต่อ เขียวต่อ เอทิลีนทํางานไม่ได้จิบเบอราริลก็จะทํา
ให้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ สวนของอาจารย์ทองก็จะมีมะนาวขายในเดือนเมษายน วิธีการนี้ลงทุนคุ้มกับราคาที่ขาย
ได้ลงทุนไม่เกิน 10 บาทต่อต้น นอกจากนั้นวิธีการนี้ก็สามารถนําไปใช้กับผลไม้หลายชนิด เพราะผลไม้เมื่อออกมาก
ช่วงแรกที่ออกผลผลิตราคาแพง กลางฤดูราคาถูกและราคาสูงขึ้นในช่วงปลายฤดู ทําอย่างไรให้ผลผลิตออกก่อนคน
อื่นหรือทําให้แก่ช้า ครั้งหน้าติดตามกันต่อถึงวิธีการทําให้ผลไม้แก่เร็ว***
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บทรายการวิทยุ
รายการ เกษตรอาสา

:
:

สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง การต่อเชื้อราบิวเวอเรียด้วยข้าว
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.05 – 09.55 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
ชัยสุรัตน์ เตชอภิชาต เกษตรกรผู้นํากลุ่มผูท้ ําเกษตรแบบชีววิถี จ.เชียงราย
สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บุณฑริกา ไตรโกมุท
เนื้อหาโดยสรุป

เชื้อราบิวเวอเรียมีประสิทธิภาพป้องกันศัตรูพืชทุกชนิดจึงนํามาใช้กับพืชไร่ไม้ผล สําหรับกระบวนการต่อ
เชื้อราบิวเวอเรียนั้นเริ่มจากการนําข้าวจ้าวซึ่งลักษณะค่อนข้างแข็ง เช่น ข้าวสาวไห้ ข้าวข้าวพันธุ์พิษณุโลกหุงกึง่ สุก
กึ่งดิบมาบรรจุในถุง การที่เลือกใช้ข้าวทั้งสองพันธุ์นี้เพราะเชื้อราเดินใยได้ดี นํามานึ่งให้ใส่น้ําน้อยประมาณ 30
นาที นํามาบรรจุถุง การต่อเชื้อราบิวเวอเรียด้วยข้าวนี้ประยุกต์จากการจากนั้นนําเชื้อราผสมในน้ําสะอาดมาฉีดใน
ถุง 1 ซีซีคลุกให้ทั่ววางทิ้งไว้ 5-7วันไม่ให้โดนแดดให้อยู่ในอุณหภูมิห้อง เชื้อราบิวเวอเรียที่นํามาใช้มาจาก วช.เชื้อ
ราบิวเวอเรียที่นํามาฉีดป้องกันแมลงจะเป็นแมลงชนิดไหนก็เพาะเชื้อจากแมลงชนิดนั้น เช่น แมลงศัตรูข้าว แมลง
พ่นไม้ผล เพาะหัวเชื้อจากแมลงแล้วนํามาขยายส่งเสริมให้เกษตรกรการทําแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการทําวัคซีน
หลังจากทิง้ ไว้ 5-7วันจนเชื้อราเดินเต็มแล้วให้นํามาละลายกับน้ํา 1ถุงขยีล้ ะลายกับน้ํา1ลิตร กรองแล้วผสมกับน้ํา
ตามอัตราส่วน 1:10 หรือ 1:20 ตามแต่ชนิดแมลง ถ้าเป็นจําพวกหนอนจะใช้อัตราส่วน 1:15 ที่ผ่านมาได้นํามาใช้
ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในข้าว แมลงค่อมทอง แมลงแกลบในลําไย อัตราส่วนที่ใช้กับลําไยจะมช้อัตราส่วน
มากกว่าเพราะทรงพุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้ป้องกันแมลงในมันฝรั่งและกําลังนํามาใช้กับข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในจังหวัด
เชียงรายด้วย เพราะข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกที่นี่สง่ ออกไปยังญี่ปุ่นกว่า 20 ปีแล้วซึ่งได้รับข้อแนะนําให้ระวังสารเคมีตกค้าง
เกินมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหลังจากใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
วิธีใช้ควรใช้ให้เหมาะสม เวลาการฉีดพ่นควรฉีดช่วงเวลาเย็น คือ 16.00 -20.00 น.เป็นช่วงที่แมลงออก
หากินและอับลม เชื้อราต้องถูกตัวแมลง ฉีดพ่นทุก3วัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ
แมลง แมลงจะเริ่มมารบกวนต้นพืชในช่วงผลิใบอ่อน ผลเริ่มมีรสหวาน แมลงจะมาวางไข่เพื่อให้ลูกกินเมื่อผลไม้แก่
การใช้ข้าวจ้าวต่อเชื้อราบิวเวอเรียนี้ที่กลุ่มของคุณชัยสุรัตน์เป็นสถานที่แรกที่คิดการต่อเชื้อแบบนี้ซึ่งพบว่า
ลงทุนต่ํา ทําได้ง่ายกว่าการต่อเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้แป้งข้าวโพด หรือ เมล็ดข้าวโพดซึ่งต้องควบคมอุณหภูมิของ
แป้ง ระยะเวลาที่เชื้อเดินใช้เวลา 15-20 วันซึ่งมากกว่าการใช้ข้าวจ้าวซึ่งใช้เวลาเพียง 10 วันเท่านั้น***
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บทรายการวิทยุ
:
รายการ คุยกัน 9 โมง :
สัมภาษณ์

:

ดําเนินรายการโดย

:

เรื่อง เทคนิคการทําให้มะนาวแก่เร็วขึ้น
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.05 – 09.55 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.
อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรจากศูนย์เรียนรู้
เพชรพิมาย และ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.นครราชสีมา)
บุณฑริกา ไตรโกมุท และ อนงค์นาฏ ผลประเสริฐ
เนื้อหาโดยสรุป

มะนาวที่อ อกดอกเดือ นมกราคม-กุ มภาพั นธ์ จ ะออกผลเป็ น มะนาวปี ซึ่ง ขายได้ ร าคาถู ก เกษตรกรจึ ง
ต้องการวิธีการที่จะทําให้ผลผลิตขายได้ราคาสูงโดยการบังคับให้มีผลผลิตนอกฤดู วิธีการหนึ่งที่อาจเป็นตัวเลือกได้
คือเทคนิคการทําให้มะนาว หรือผลผลิตอื่นๆแก่เร็วขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกมากราคาต่ํา อาจารย์ทอง
ธรรมดา กล่าวว่า จากการสังเกต พบว่า มะนาวเริ่มสร้างสารที่ทําให้ผลแก่ในเดือนที่สี่ เดือนที่ห้าผิวจะเริ่มบางลง
และเริ่มมีน้ํา โดยเฉพาะมะนาวแป้นถ้าเก็บก่อนอายุสี่เดือนก็จะไม่มีน้ํา มีแต่กากหรือซาง การที่จะทําให้มะนาวแก่
ก่อนทําได้ ดังนี้ สมมติมะนาวออกดอกเดือนมกราคม ประมาณเดือนมีนาคมผลมะนาวมีอายุสอง เดือนช่วงปลาย
เดือนมีนาคมนี้ให้เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ ต้นเดือนเมษายนให้ใช้ปุ๋ยตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 หรือ 8-24-24 ส่วน
ทางใบให้ฉีดเอทิลีน หรือ ใช้น้ําส้มควันไม้แทนก็ได้เพราะในน้ําส้มควันไม้มีสารเอทิลีนที่ทําให้ผลไม้แก่เร็ว รดน้ํา
เพียงเล็กน้อยให้บ้างขาดบ้าง ธรรมชาติของมะนาวผลจะแก่เมื่อ1.ครบอายุ 2.ใส่ปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูง 3.ได้รับการ
ฉีดเอทีลีนเพื่อให้แก่เร็ว 4.ทําให้ต้นไม้เครียดโดยการอดน้ํา ดังนั้นเมื่อครบอายุผลมะนาวเข้าเดือนที่สามให้ปุ๋ยที่มีตัว
ท้ายแล้วฉีดน้ําส้มควันไม้ ให้น้ําเว้นบ้างรดบ้างมะนาวจะแก่เร็วกว่าปกติหนึ่งเดือนเศษ จะทําให้มีมะนาวขายใน
เดือนพฤษภาคมซึ่งราคามะนาวยังสูง หากดอกมะนาวร่วงหรือผลเล็กๆร่วงในช่วงเดือนมกราคมเกษตรกรสามารถ
ใส่ปุ๋ยกระตุ้นตาดอก หรือฉีดฮอร์โมนไพโอทีเมียเปิดตาดอกอีกชุดจะได้มีดอกขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามมีข้อแม้ว่าถ้า
บังเอิญมะนาวติดดอกปลายเดือนกุมภาพันธุ์ซึ่งเร่งให้แก่ไม่ทันก็ใช้วิธีการดึงให้แก่ช้า เพราะจากความรู้ที่ว่าเมื่อ
มะนาวขึ้นเดือนที่สี่จะเริ่มสร้างสารแก่หรือได้รับธาตุโปแตสเซียม อันดับแรกทางดินให้ใส่ธาตุไนโตรเจนสูงใส่ 25-77 หรือ 16-8-8 หรือใส่ปุ๋ยขี้วัวให้มะนาว รดน้ําต่อเนื่องอย่าให้ขาด ทางใบฉีดฮอร์โมนจิบเบอราริล มีขายตามร้าน
เคมี เ กษตรทั่ ว ไป 1-2 ครั้ ง ระยะห่ า ง 10-15วั น /ครั้ ง จะสามารถดึ ง ให้ ม ะนาวแก่ ช้ า 2 เดื อ น ออกดอกเดื อ น
พฤษภาคมจะเก็บขายได้ในเดือนกันยายน –ตุลาคม ช่วงนั้นตลาดนับลูกขายไม่ได้ขายเป็นจาน ถ้าฉีดฮอร์โมน1ครั้ง
ยืดอายุได้ 1 เดือน ฉีด 2 ครั้งยืดอายุได้ 2เดือน แต่มีข้อจํากัดห้ามฉีดเกิน 2ครั้งเพราะขั้วผลมีอายุจํากัดทําให้ผลร่วง
ถ้าเกษตรกรสามารถดึงผลผลิตให้แก่เร็ว ช้าได้จะเป็นผลดีด้านราคา เทคนิคนี้ใช้ได้กับผลไม้อื่น เช่น ส้ม เงาะ
น้อยหน่า ทดลองแล้วที่สวนส้มอําเภอฝาง ในด้านการลงทุนต่อต้นไม่เกิน 5 บาท ทดลองแล้วที่สวนเงาะที่จังหวัด
จันทบุรี เกษตรกรใช้วิธีการนี้แล้วได้ผล แต่การเร่งให้ผลแก่ก่อนกําหนดจะกระทบกับคุณภาพผลผลิตเพียงเล็กน้อย
คือขนาดผลขนาดใหญ่ไม่เท่ากับอายุผลจริงเหมือนกับเด็กแล้วเร่งให้แก่ น้ําน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้น ***

