
 

 

คำนำ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำหนังสือ 
“เกษตรกรต้นแบบการตลาด จ ังหว ัดนราธิวาส” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกร 
ในระดับอำเภอ เพื่อให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ โดยในหนังสือจะประกอบด้วยความรู ้จาก  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การนำความรู ้จากการฝึกอบรมต่างๆ  
ไปประย ุกต ์ ใช ้ ในสวนของตนเอง เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มผลผลิ ต  
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้คัดเลือกเกษตรกร 
ที ่ ได ้ เข ้าร ่วมโครงการเพิ่มประส ิทธ ิภาพการผล ิตด ้าน
การเกษตรให้เป็นตัวแทนในระดับอำเภอ ๆ ละ 3 คน รวม 39 คน 
เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรอื่นต่อไป 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเผยแพร่องค์ความรู้
ของเกษตรกร และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองต่อไป 
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บทนำ 

 จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
โดยมีกิจกรรมในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมจัดทำและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร และการประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเกษตรกร 
ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกษตรกร จากการ
เก ็บข ้อมูลพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ม ีการนำความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ มีการใช้ภูมิปัญญาเข้ามาใช้ในการผลิต การ
จัดการศัตรูพืช และการวิเคราะห์ดิน มีการจดบันทึกเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิต 
ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกร
ม ีการจ ัดการทางการตลาดที ่ด ี  ม ีการทำแผนการตลาด 
การรวมกลุ่มกันจำหน่าย การคัดเกรด ซึ ่งเป็นการเพิ ่มมูลค่า 
การผลิต ขยายช่องทางการจำหน่ายสู ่ตลาดออนไลน์ จากการ 
เก็บข้อมูลของเกษตรกรต้นแบบพบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ 166,769 บาท/ปี 
 นอกจากนี ้  ในช่วงที ่ผลผลิตเร ิ ่มออกสู ่ตลาด 
จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้  
ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้บริโภค และยังมี
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในการวางแผนการตลาด ทำให้เกษตรกร
สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้เป็นอย่างดี 
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ชื่อ – นามสกุล : นางดม  คงสวัสดิ์ 
วัน เดือน ปีเกิด : 1 พฤษภาคม 2497 
ที่อยู่ : 15 ม.4 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-4646990 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 

ข้อมูลเกษตรกร 1 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร

1. การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ 
การปรับปรุงวิธีการผลิต 
    1.1 มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตามหลัก
วิชาการ 
    1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
    1.3 ทำมังคุดต้นเตี้ยบางส่วน เพื่อสะดวก 
ในการเก็บเกี่ยว 
    1.4 เลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสร และ
เพิ่มรายได้ 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

  2.1 การให้น้ำ  
        ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงการเจริญเติบโตทางใบ 
และงดให้น้ำช่วงปลายฝน ต้นมังคุดที่มีอายุตายอด 9 ถึง 12 
สัปดาห์ และผ่านสภาพแล้ง 20 ถึง 30 วัน เมื่อแสดงอาการ 
ใบตก ปลายใบบิด ก้านใบ และกิ่งที่ปลายยอดเริ่มเป็นร่อง  
จึงจะกระตุ้นการออกดอกโดยการให้น้ำอย่างเต็มที่ (1,100  
ถึง 1,600 ลิตรต่อต้น) จากนั้นจึงหยุดดูอาการ 7 ถึง 10 วัน 
เมื ่อเห็นว่าก้านใบและกิ ่งที ่ปลายยอดเริ ่มเต่งขึ ้นก็ให้น้ำ  
เป็นครั้งที่ 2 ในปริมาณ 1/2 ของครั้งแรก หลังจากนั้น 10 ถึง 
14 วัน ตาดอกจะผลิออกมาให้เห็น และควรมีการจัดการน้ำ
เพื่อควบคุมให้มีปริมาณดอกเพียง ร้อยละ 35 ถึง 50 ของยอด
ทั้งหมด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ หลังจากมังคุดออกดอก
แล้ว 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของตายอดทั้งหมด ต้องให้น้ำ
ปริมาณมาก ถึง 220 ถึง 280 ลิตรต่อต้นทุกวัน จนกระทั่ง
พบว่ายอดที่ยังไม่ออกดอกเริ ่มมี
ยอดอ่อนแทนตาดอก จึงค่อยให้
น้ำตามปกติ คือ 80 ถึง 110 ลิตร
ต ่อต ้น  และจะต ้องให ้น ้ ำ ใน
ปริมาณนี้อย่างสม่ำเสมอ 
 



 

4 

2.2 การใสปุ่๋ย  
         การใส่ปุย๋มังคุด จะแบ่งใส่ตามระยะพัฒนาของต้นและ
การเก็บเกี่ยวเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
         1) เพื่อบำรงุต้นหลังการเก็บเกีย่ว 
          -ปุ๋ยอินทรยี์ ปริมาณ 20 ถึง 50 กิโลกรัม/ต้น 
          -ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในปริมาณ 
1 ถึง 3 กิโลกรัมต่อต้น 
         2) เพื่อส่งเสริมการออกดอก (ช่วงปลายฝน) 
         -ปุย๋เคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในปริมาณ 2 - 3 
กิโลกรัมต่อต้น 
         3) เพื่อบำรุงผล (หลังติดผล 3 ถึง 4 สัปดาห์) 
         -ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ในปริมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัม/ต้น 

2.3 การเกบ็เกี่ยว 
          ต้องเก ็บเก ี ่ยวอย ่างระมัดระว ังอย ่าให ้ผลมังคุด 
ตกกระแทกพื้นเด็ดขาด ที่ใช้อยู่ มี 2 วิธี คือ  
 - ใช้แรงงานปีนขึ้นไปเก็บใส่ถุงหรือตะกร้า  
 - ใช้ตะกร้อ แบบถุงกาแฟเกี่ยวออกจากกันตามสี
และขนาดของผลไป พร้อม ๆ กันด้วย  
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3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 
ผลิตมังคุดเน้นเรื ่องของการปลอดสารเคมี ให ้ได้

คุณภาพตามความต้องการของตลาด เนื่องจากอำเภอเมืองฯ 
มีแหล่งรับซื้อหลายแห่ง และเกษตรกรเป็นผู้ที ่ได้รับความ
เชื ่อถือว่าเป็นผู ้ผลิตสินค้ามีคุณภาพ มีลูกค้าเจ้าประจำ  
จึงสามารถเลือกช่องทางจำหน่ายที่ให้ราคาที่สูงที่สุดได้ เช่น 
การขายออนไลน์ พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ ตลาดกลาง และ
ตลาดชุมชน     
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“รักและซื่อสัตย์ในอาชพีและอยากผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพให้แก่ผู้บรโิภค” 
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ชื่อ – นามสกุล : นางนุชนภา  รัตนบุญ 
วัน เดือน ปีเกิด : 1 มิถุนายน 2529 
ที่อยู่ : 18/3 ม.4 ต.ลำภู อ.เมืองนราธวิาส  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-5803893 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
 

ข้อมูลเกษตรกร 2 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร

1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต 
หรือ การปรบัปรงุวิธีการผลิต 
      1.1 การเก็บตัวอย่างดิน ไปวิเคราะห์
ธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตาม
หลักวิชาการ 
      1.2 ใช ้ป ุ ๋ยอ ินทรีย ์ (ป ุ ๋ยคอก และ 
ปุ๋ยหมัก) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

หลังจากผ่านการฝึกอบรมเกษตรกรเกิดการตื ่นตัว  
เริ่มนับระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยผูกริบบิ้นจดบันทึกวัน
นับระยะเก็บเกี ่ยวหลังดอกบาน โดยจะเก็บเกี ่ยวผลผลิต 
อยู่ที่ระยะ 11 – 12 สัปดาห์ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตมังคุดโดยเน้นเรื ่องของการลดใช้สารเคมี ให้ได้
คุณภาพตามความต้องการของตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่จะมี
พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือและบางส่วนส่งขายในตลาดชุมชน 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ซ่ือสัตย์ต่อผู้บริโภค” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะหธ์าตุอาหาร ใส่ปุย๋
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตามหลกัวิชาการ 

1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุย๋คอก และปุย๋หมกั) เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างดิน 
 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางโสภิดา เทพโซะ 
วัน เดือน ปีเกิด : 5 มกราคม 2514 
ที่อยู่ : 42 ม.4 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส       
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-8612887 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
 

ข้อมูลเกษตรกร 3 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการผลิต เช่น     
มีการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
3. ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

    1. ในการผลิตมังคุดจะมุ่งเน้นเรื่องของการผลิตมังคุด
ที่ปลอดสารเคมีเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
มีความซ่ือสัตย์ต่อผู้บริโภคโดยไม่เก็บมังคุดหล่นมาขาย  

    2. นอกจากมีการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ให้แก่
ลูกค้าต่างจังหวัด 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน้ำหมกั
ช ีวภาพ อ ีกท ั ้ งม ีการปร ับปรุง
วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องตาม
ระยะและปริมาณความต้องการ
ของต้นลองกอง ทำให้สามารถใช้
ปุ ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิต 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสุวรรณา  ปกัษา 
วัน เดือน ปีเกิด : 13 มิถุนายน 2512 
ที่อยู่ : 53  หมู่ที่ 4 ต.ปะลุกาสาเมาะ  
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 089 595 8051 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 4 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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 2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

เกษตรกรใช้วิธีนับอายุผลในการเก็บเกี่ยว โดยมีการ
ประยุกต์ใช ้นว ัตกรรมใหม่ ด ้วยการใช้ร ิบบิ ้นผ ูกที ่ โคน 
ช่อลองกองเพื่อจดบันทึกวันดอกบาน ทำให้สามารถเกบ็เกี่ยว
ผลผลิตในระยะที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

มีการรวมกลุ่มกันเป็นลองกองแปลงใหญ่ ทำให้เกิดการ
แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้ เทคน ิคการผล ิตลองกองค ุณภาพ         
ภายในกลุ ่ม สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมทั ้งมีอำนาจ
ต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องมีใจรักด้านการเกษตร ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้วยการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

 1.1 มีการใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อปรับโครงสร้าง
ของดินและสร้างความสมบูรณ์ของต้นเพื่อการสะสมอาหาร 

 1.2 ใช้เปลือกมะพร้าวเสียบตามง่ามกิ่งเพื่อล่อหนอน
ชอนเปลือก ให้มาอาศัยแล้วเก็บเปลือกมะพร้าวไปเผาทำลาย 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอบัดุลเราะห์มัน  มาฮามะ 
วัน เดือน ปีเกิด : 23 มิถุนายน 2521 
ที่อยู่ : 1/1  หมู่ที่ 1 ต.บาเระเหนือ  อ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 087 395 3485 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 5 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร



 

13 

 2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรใช้วิธีผสมผสานและวิธีธรรมชาติในการกำจัด
ศัตรูลองกองที ่สำคัญ คือ หนอนชอนเปลือก โดยการใช้ 
กากมะพร้าวโรยตามโคนต้นเพื ่อล่อมดง่าม และใช้เปลือก
มะพร้าวเสียบตามง่ามกิ่งเพื่อล่อหนอนชอนเปลือกให้มาอาศัย
แล้วเก็บเปลือกมะพร้าวนั้นไปเผาทำลาย 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกศูนย์คัดแยกฯ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลผลิต รวมทั ้งสามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับ 
ศูนย์คัดแยกฯ ซึ่งไม่มีการกดราคาเหมือนพ่อค้าคนกลาง 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ทำการเกษตรที่หลากหลาย เพือ่กระจายรายได้จาก
หลายช่องทาง และกระจายความเส่ียง” 

 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 

 

 

 

1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

 มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน้ำหมัก
ชีวภาพ อีกทั้งมีการปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องตาม
ระยะและปริมาณความต้องการของต้นลองกอง ทำให้สามารถ
ใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดต้นทุน
การผลิต 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายฮารน  อูมามานิง 
วัน เดือน ปีเกิด : 6 กรกฎาคม 2518 
ที่อยู่ : 17/5  หมู่ที่ 1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 087 395 3485 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 6 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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 2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  
        ผลผล ิตประสบปัญหานกเอ ี ้ยงเข ้าทำลายจิกกิน         
ผลลองกองโดยเฉพาะที่ปริแตก เกษตรกรจึงใช้นำแผ่นซีดี  
ที่ไม่ใช้แล้ว แขวนที่ต้นลองกองเพื่อขับไล่นกมิให้บินลงมาจิก
ทำลายผลลองกอง 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกศูนย์คัดแยกฯ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลผลิต รวมทั ้งสามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับ 
ศูนย์คัดแยกฯ ซึ่งไม่มีการกดราคาเหมือนพ่อค้าคนกลาง 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องมีความรัก ความภาคภูมิใจในอาชพีเกษตรกร  
วางแผนการผลิตให้ดี แล้วจะประสบความสำเร็จ” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารใส่ปุ๋ยตาม      
ค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตามหลักวิชาการ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต 

1.2 ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาประยุกต์ใช้ 
1.3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
1.4 ทำมังคุดต้นเตี้ย เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว 
1.5 ใช้สารชีวินทรีย์ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อแมตตาไรเซียม  

และเช้ือบิวเวอร์เรียมาใช้ในแปลง เพื่อลดการใช้สารเคมี 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมะหะมะ  มะตาแม 
วัน เดือน ปีเกิด : - 2492 
ที่อยู่ : 172 ม.5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 065-0541213 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
 

ข้อมูลเกษตรกร 7 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

การนำความรู ้เรื ่องการผลิตปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
มาประยุกต์ใช้ในแปลง เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับแปลง 
และพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
และเป็นการลดรายจ่ายอีกทางหนึ่งด้วย  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนสนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดงาน
ประจำปี และจำหน่ายในตลาดชุมชน และพ่อค้าคนกลาง  
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“มีการวางแผนการผลิตให้ถูกต้อง ผลิตผลที ่ผลิต
ออกไปต้องทำให้มีคุณภาพที่สุดตามมาตรฐาน สิ่งที่สำคัญที่สุด
คือ ถ้าเราจะทำตรงนี้ได้ต้องมีการจดบันทึกต่างๆ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล เมื่อมีข้อมูลแล้วต้องวางแผนเป็นขั้นตอน มีการ 
จดบันทึกไว้ และใชเ้ทคโนโลยีเครื่องจักรกลเอามาช่วยเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตในคราวเดียวกัน” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

ลองกองในพื ้นที ่เป ็นต้นที ่ปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง 
จะมีทรงพุ่มสูง การจัดการต่างๆ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวทำได้
ลำบาก จึงมีการตัดยอดเพื่อสร้างทรงพุ่ม เมื่อต้นลองกองสูง
ประมาณ 1 เมตร และเพื่อให้กิ่งลองกองที่แตกออกมาเปน็กิ่ง
มุมกว้าง ควรช่วยโน้มกิ่งโดยใช้เชือกผูกกิ่งแล้วโน้มถ่วงลงมา
ด้วยก้อนหินหรือวัตถุหนักๆ รวมทั้งควรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็น
โรค กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง กิ่งแขนงเล็กๆ ภายในทรงพุ่ม
ออกเพราะกิ่งพวกนี้เป็นตัวใช้อาหารมากกว่าจะสร้างอาหาร 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายวาเซ็ง มะเร้ง 
วัน เดือน ปีเกิด 19 ตุลาคม 2484 
ที่อยู่ : 175 ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-693-9578 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 8 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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ถ้าตัดออกก็จะทำให้ลองกองมีอาหารสะสมในต้นมากขึ้น 
แต่ต้องระวังอย่าตัดแต่งจนโปร่งมากเกินไปเพื่อรักษาความชื้น
ภายในทรงพุ่ม 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

การใส่ปุ๋ย 
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกชุก แตกต่าง

จากพื้นที่อื่น ทำให้ดินมีการชะล้างสูง การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณ์ของดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ดังนั้น ควรใส่ปุ๋ย
หลังจากการตัดแต่งก ิ ่ งและกำจัดว ัชพืช ควรหว ่านปุ๋ย  
ในบริเวณใต้ทรงพุ ่มโดยรอง ห่างจากโคนต้นพอสมควร
ประมาณ 20-30 ซม. และพรวนดินกลบตื้นๆ ซ่ึงรากฝอยของ
ลองกองที่ทำหน้าที่ดูดน้ำ และปุ๋ยนี้ จะมีหนาแน่นบริเวณใกล้
โคนต้นและน้อยลงเมื่อห่างโคนต้นออกไปยังชายพุ่ม ควรใส่ 
ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยคอกก่อนแล้วตามด้วยปุ๋ยเคมี 
ปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้น  ด้านการป้องกัน
กำจัดศัตรู ใช้กักดักป้องกันแมลงวันผลไม้ โดยใช้ขวดน้ำ
พลาสติกที่ไม่ใช้เจาะรู้ใช้นำเมทริลยูจินอล 3-4 หยด หยดให้
เกือบชุ่มบนเศษผ้า จากนั้นนำไปวางในกรงดักแมลงวันผลไม้ 
เมื่อแมลงวันทองบินเข้ามาในกรงแล้วจะติดกับดัก และ 
ตายในที่สุด  
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การปฏบิัตหิลังการเกบ็เกี่ยว 
1. ขนย้ายผลผลิต โดยภาชนะที่ใช้ ในการขนย้ายต้อง

สามารถปกป้องผล จากการกระทบกระแทกและไม่ควรวางผล 
ซ ้อนท ับก ันเก ิน 30 เซนต ิ เมตร เพ ื ่อไม ่ให ้ผลลองกอง 
ที่อยู่ด้านล่างสุดได้รับแรงกดทับมากเกินไป 

2. คัดเกรดตามน้ำหนัก โดยแบ่ง เกรด A น้ำหนัก 700 
กรัม เกรด B น้ำหนัก 500 กรัม เกรด C น้ำหนัก 300 กรัม  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

บริหารจัดการโดยการรวมกลุ ่มกับเกษตรกรในพื ้นที่   
เพื่อรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพ คัดเกรด เพื่อจำหน่ายทางตลาด
ออนไลน์และส่งพ่อค้าซ่ึงการคัดเกรดจะสามารถยกระดับราคา
และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ใช้ประสบการณ์ที่ทำมาหลายปี นำมาใช้ในการผลิต
ลองกองมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 การลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 
และช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม 

1.2 การทำน้ำหมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต 

1.3 การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตด้วย เพราะจะได้ใช้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช  
 
                                   

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอุสมาน ยาซิง 
วัน เดือน ปีเกิด 25 กรกฎาคม 2507 
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 065-3939-277 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 9 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 การเตรียมต้นเพื่อชักนำให้ต้นลองกองออกดอก 
ก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี 

ที่มีตัวกลางสูง  เพื่อสะสมอาหารและการออกดอก สูตรปุ๋ย 
ท ี ่ ใ ช ้  เ ช ่ น  8-24-24 กำจ ั ดว ั ชพ ื ชบร ิ เ วณโคนต ้นให้
สะอาด เพื่อให้ดินบริเวณโคนต้นแห้งและงดการให้น้ำเพื่อ
บังคับการออกดอกอย่างน้อย 30 – 45 วัน หลังงดน้ำ ให้
ส ังเกตใบลองกอง จะแสดงอาการใบห่อ และเร ิ ่มเห ี ่ยว 
ในช่วงเวลาเช้า ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดน้ำ 

  2.2 การกระตุ ้นส่งเสริมให้ต้นลองกองแทงช่อและ 
ยืดช่อดอก 

ใช้วิธีการสังเกตใบเหี่ยวในเวลาเช้าในเวลากลางวัน
และกลางคืน ต่อมาก็รีบให้น้ำปริมาณมากทันที โดยให้ปริมาณ 
850-1,000 ลิตรต่อต้น เพียง 1  ครั้ง แล้วดูอาการภายใน 7 
วัน จะพบว่ามีการเริ่มแทงช่อดอกตามกิ่ง และต้น จากนั้นจึง
ให้น้ำประมาณ 85-110 ลิตรต่อต้นต่อวัน หากไม่พบการ
พัฒนาช่อดอกภายใน 10 วัน ต้องหยุดการให้น้ำ และให้เข้าสู่
ภาวะแล้งอีกครั ้ง เมื ่อแสดงการขาดน้ำก็ดำเนินการให้น้ำ 
อีกครั้ง 
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3. การให้น้ำ  
ให ้น ้ำโดยใช้สายยางรด ตามความเหมาะสม

จนกระทั ่งด ินชุ ่มน้ำ  โดยในช่วงปีแรกที ่ปลูกควรให้น้ำ
สม่ำเสมอ และเมื่ออายุ 2-3 ปี ควรให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ระยะ
ก่อนการออกดอก 1-2 เดือน ควรงดการให้น้ำอย่างน้อย  
30-45 วัน เพื่อกระตุ้นการออกดอก 

4. การใส่ปุย๋  
ช่วงเวลาที ่น ิยมใส่ปุ ๋ยคือ  ต้นและปลายฤดูฝน 

เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความชื้นพอเหมาะที่จะสลายปุ๋ยที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช และลดการสูญเสียปุ๋ยเนื่องจากถูกชะล้าง 

5. การตัดแต่งช่อดอก 
- ตัดแต่งช่อดอกครั้งที่ 1 เมื่อช่อดอกยาวประมาณ    

5-10 เซนติเมตร ช่วงนี ้ช ่อดอกยังอ่อนอยู ่ต ัดแต่งได้ง่าย  
ตัดแต่งให้เหลือ 1-2 ช่อต่อกลุ่มตาดอก 

- ตัดแต่งช่อดอกครั้งที่ 2 ตัดแต่งให้เหลือเฉพาะ 
ช่อดอกที่สมบูรณ์ที่สุด 1 ช่อต่อกลุ่มตาดอก  

6. การตัดแต่งช่อผล 
- คร ั ้งที่1 เม ื ่อช ่อผลมีอาย ุ 2-3 สัปดาห์ หลัง 

ดอกบาน  ให้ตัดผลที่มีการหลุดร่วงของผล ช่อผลที่พัฒนาช้า 
และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ให้เหลือไว้เกินที่ต้องการจริง 
10 -20 เปอร์เซ็นต์ และตัดส่วนปลายช่อในผลที่ไม่พัฒนา 
หรือพัฒนาช้าเพื่อให้การสุก และคุณภาพผลสม่ำเสมอ  
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- ครั ้งที ่ 2 เมื ่อช่อผลมีอายุ 7 – 8 สัปดาห์ หลัง
ดอกบาน โดยเลือกตัดช่อผลที่หลุดร่วงมาก ช่อผลที ่เล็ก 
และเจริญเติบโตช้า ซึ่งการตัดครั้งนี้อาจไม่จำเป็นถ้าเห็นว่า 
ช่อผลในการติดครั้งที่ 1 มีการพัฒนาผลดีอยู่แล้ว หากพบว่า 
มีผลแตกให้เขี่ยผลที่แตกออกเพื่อป้องกันเชื้อราเข้ามาทำลาย 
หรืออาจปลิดผล ให้มีช่องว่างในการพัฒนา 

-  ตัดแต่ง (เด็ด) ผล เด็ดผลบริเวณโคนช่อที่ช่อเบียด
แน่นกับกิ่งมากเกินไป ผลในช่อ แคระแกร็น เจริญเติบโตไม่ทัน  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

มีการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้า เพื ่อลดความเสี ่ยง 
ในการผลิต 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“เน้นการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ สร้างความประทับใจ
ให้ผู้บริโภค มีความซ่ือสัตย์” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

    1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

    1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

1. การตัดแต่งผล ต้องทำอย่างน้อย 3 ครั ้ง เริ ่มจาก 
ตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็ก หรือต่างรุ่นออก 
เหลือแต่ผลอ่อนที ่ม ีล ักษณะรูปทรงสมบูรณ์ข ั ้วผลใหญ่  

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอบัดุลเลาะ  สาและ 
วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม 2508 
ที่อยู่ : 40/4  ม.1  ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 2825 2646 
ชนิดพืชที่ปลูก : ทเุรียน 
 

ข้อมูลเกษตรกร 10 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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การตัดแต่งผลอ่อนครั้งแรก ต้องทำให้ เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังดอกบาน โดยปริมาณผลที่เก็บไว้ควรมีมากกว่าจำนวนผล
ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณร้อยละ  20 

2. การใส่ป ุ ๋ย ใส ่ป ุ ๋ยให ้เหมาะสมสอดคล้องก ับช่วง
พัฒนาการของผลทุเรียน จะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพ
ช่วงแรกใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21  เมื่อผลอ่อนมีอายุระหว่าง 5-6 
สัปดาห์ หลังดอกบาน และใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 เมื่อผลอ่อน 
มีอาย ุระหว ่าง 7-8 ส ัปดาห ์ หล ังดอกบาน การใส่ป ุ ๋ยทั้ ง  
2 สูตร ในช่วงที่กำหนดนี้ จะช่วยเพิ่มขนาดผลเนื้อมีการพัฒนา
ได้ดี และสุกแก่ (เข้าสี) ได้เร็วขึ้น  

3. การจัดการเสริมด้วยปุ๋ย “สูตรทางด่วน” ช่วยให้ผล
อ่อนของทุเรียนเจริญเติบโตดี ผลแก่เร็ว มีคุณภาพสูง ควรฉีด 
“สูตรทางด่วน” ติดต่อกันทุกสัปดาห์จำนวน 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่
ผลทุเรียนมีอายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบานเป็นต้นไป 

4. การโยงผลทุเรียน วิธ ีการโยงผลทุเรียนที ่ถ ูกต้อง
สามารถลดการร่วงของผล และกิ่งหักหรือกิ่งฉีกเนื่องจากลม
แรงได้การโยงผลทุเรียนต้องผูกเชือกโยงกับกิ่งทุเรียนให้เลย
ตำแหน่งเชื่อมต่อระหว่างขั้วผลกับกิ่งไปทางด้านปลายยอด
ของกิ่ง โดยพยายามสอดดึงเชือกโยงเหนือกิ่งทำมุมกว้างใน
แนวขนานกับกิ ่งนั ้นแล้วดึงปลายเชือกผูกรั ้งกับต้นให้ตึง
พอประมาณสังเกตได้จากกิ่งนั้นยกระดับสูงขึ้นเล็กน้อยและ
สามารถเคลื ่อนไหวได้ค่อนข้างเป็นอิสระเชือกโยงกิ ่งหรือ 
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ผลทุเรียนต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อแรงดึงค่อนข้างสูงควรใช้
เชือกโยงหลายสีในกรณีที่มีผลทุเรียนหลายรุ่นในต้นเดียวกัน  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด   
มีการร่วมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่  มีการร่วมกับสถาบันปิดทอง
หลังพระ อีกทั้งมีแหล่งรับซื้อหลายที่ เช่น ตลาดกลางยะลา  
ทำให้สามารถเลือกช่องทางจัดจำหน่ายที่ให้ราคาสูงที่สุดได้                              
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องประกอบอาชีพการเกษตรด้วยความภาคภูมิใจ” 



 

28 

 

 

 

 

 

1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

    1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

    1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

1. การตัดแต่งผล ต้องทำอย่างน้อย 3 ครั ้ง เริ ่มจาก 
ตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็ก หรือต่างรุ่นออก 
เหลือแต่ผลอ่อนที ่ม ีล ักษณะรูปทรงสมบูรณ์ข ั ้วผลใหญ่  

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมะดอืรี  ปีระซอ 
วัน เดือน ปีเกิด : 16  สิงหาคม  2503 
ที่อยู่ : 55/1  ม.8  ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : - 
ชนิดพืชที่ปลูก : ทเุรียน 
 

ข้อมูลเกษตรกร 11 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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การตัดแต่งผลอ่อนครั้งแรก ต้องทำให้ เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังดอกบาน โดยปริมาณผลที่เก็บไว้ควรมีมากกว่าจำนวนผล
ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณร้อยละ  20 

2. การใส่ป ุ ๋ย ใส ่ป ุ ๋ยให ้เหมาะสมสอดคล้องก ับช่วง
พัฒนาการของผลทุเรียน จะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพ
ช่วงแรกใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21  เมื่อผลอ่อนมีอายุระหว่าง 5-6 
สัปดาห์ หลังดอกบาน และใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 เมื่อผลอ่อน 
มีอายุระหว่าง 7-8 สัปดาห์ หลังดอกบาน การใส่ปุ ๋ยทั้ง  
2 สูตรในช่วงที่กำหนดนี้ จะช่วยเพิ่มขนาดผลเนื้อมีการพัฒนา
ได้ดี และสุกแก่ (เข้าสี) ได้เร็วขึ้น  

3. การจัดการเสริมด้วยปุ๋ย “สูตรทางด่วน” ช่วยให้ผล
อ่อนของทุเรียนเจริญเติบโตดี ผลแก่เร็ว มีคุณภาพสูง ควรฉีด 
“สูตรทางด่วน” ติดต่อกันทุกสัปดาห์จำนวน 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่
ผลทุเรียนมีอายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบานเป็นต้นไป 

4. การโยงผลทุเรียน วิธ ีการโยงผลทุเรียนที ่ถ ูกต้อง
สามารถลดการร่วงของผล และกิ่งหักหรือกิ่งฉีกเนื่องจากลม
แรงได้การโยงผลทุเรียนต้องผูกเชือกโยงกับกิ่งทุเรียนให้เลย
ตำแหน่งเชื่อมต่อระหว่างขั้วผลกับกิ่งไปทางด้านปลายยอด
ของกิ่ง โดยพยายามสอดดึงเชือกโยงเหนือกิ่งทำมุมกว้างใน
แนวขนานกับกิ ่งนั ้นแล้วดึงปลายเชือกผูกรั ้งกับต้นให้ตึง
พอประมาณสังเกตได้จากกิ่งนั้นยกระดับสูงขึ้นเล็กน้อยและ
สามารถเคลื ่อนไหวได้ค่อนข้างเป็นอิสระเชือกโยงกิ ่งหรือ 
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ผลทุเรียนต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อแรงดึงค่อนข้างสูงควรใช้
เชือกโยงหลายสีในกรณีที่มีผลทุเรียนหลายรุ่นในต้นเดียวกัน  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด   
มีการร่วมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่  มีการร่วมกับสถาบันปิดทอง
หลังพระ อีกทั้งมีแหล่งรับซื้อหลายที่ เช่น ตลาดกลางยะลา  
ทำให้สามารถเลือกช่องทางจัดจำหน่ายที่ให้ราคาสูงที่สุดได้                              
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ให้ความสำคัญกับการปลูก ดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

    1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

    1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

1. การตัดแต่งผล ต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง เริ่มจาก 
ตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็ก หรือต่างรุ่นออก 
เหลือแต่ผลอ่อนที ่มีล ักษณะรูปทรงสมบูรณ์ขั ้วผลใหญ่  

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอารง  กามา 
วัน เดือน ปีเกิด : 1  เมษายน  2505 
ที่อยู่ : 8  ม.8  ต.โคกสะตอ  อ.รือเสาะ   
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : - 
ชนิดพืชที่ปลูก : ทเุรียน 
 

ข้อมูลเกษตรกร 12 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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การตัดแต่งผลอ่อนครั้งแรก ต้องทำให้ เสร็จภายในสัปดาห์  
ที่หลังดอกบาน 

2. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงพัฒนาการของ
ผลจะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพได้  

3. การจัดการเสริมด้วยปุ๋ย ติดต่อกันทุกสัปดาห์จำนวน 
5 ครั้ง เร่ิมตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบาน 

4. การโยงผลทุเรียน วิธีการโยงผลทุเรียนที่ถูกต้อง
สามารถลดการร่วงของผล 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด   
มีการร่วมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่  มีการร่วมกับสถาบันปิดทอง
หลังพระ อีกทั้งมีแหล่งรับซ้ือหลายที่  
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“มีความตั้งใจในการทำการเกษตร ผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพ และปลอดภยัต่อผู้บริโภค 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 การจัดการสุขลกัษณะสวน 
- แหล่งน้ำที่ใช้คือบ่อบาดาล ที่มีความลึกประมาณ 

10 เมตร ในบริเวณสวน โดยมีการวางท่อน้ำเป็นแนวตามสวน  
ซ่ึงมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี 

- ในการเขตกรรมสวน มักจะทำโดยการตัดหญ้า
ด้วยเครื ่องตัดหญ้า อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สวนไม่รกทึบ  
ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช และโรคพืชได้ทางอ้อม 

 

ข้อมูลเกษตรกร 13 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร

ชื่อ – นามสกุล : นายมะเย็ง อาแว 
วัน เดือน ปีเกิด : 1 เมษายน 2498 
ที่อยู่ : 94/1 ม.2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 094 317 4756 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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 1.2 การจัดการเครื ่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
ก่อนการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทุกครั้ง จะตรวจเช็คสภาพ
เสมอ เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน 

1.3  การจัดการปัจจัยการผลิตมีการตรวจสอบและ
เปรียบเทียบคุณสมบัติก ่อนซื ้อ และเลือกซื ้อจากแหล่ง 
ที่น่าเช่ือถือ เช่น ปุ๋ยเคมี ซ้ือจากสหกรณ์การเกษตร 

1.4 การปฏิบ ัต ิและการควบคุมการผล ิต การใช้
เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่งและช่อดอก ทำให้ได้ผลผลิตลองกอง
ที่สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นช่อสวย ตามที่ตลาดต้องการ ควบคุม
การให้น้ำ เพื่อบังคับการแทงช่อดอก ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ตามความเหมาะสม  

1.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสวน 
มีการคัดแยกเกรดตามคุณภาพของผลผลิต และจำหน่ายตาม
คุณภาพ แยกผลผลิตที่พบการถูกทำลายออกต่างหาก หากพบ
มีการเน่าเสีย นำไปเก็บแยกในภาชนะ เก็บไว้ทำน้ำหมักชีวภาพ
นำความรู้จากหน่ายงานภาครัฐ เรื ่องการจำหน่ายผลผลิต  
โดยใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ช่วยรักษาสภาพของผลผลิต 
ในระหว่างการขนส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 เตรียมความสมบูรณ์ต้นหลังการเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ย
หลังเก็บเกี่ยว ประเมินความสมบูรณ์ต้น ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่ง 
กิ ่งแห้ง ก ิ ่งแขนง และกิ ่งท ี ่ เป ็นโรค รวมทั ้งต ัดข ั ้วผลที่  
ติดอยู่ที่กิ่งทิ้งไป 

2.2 การชักนำให้ออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาการ
ของช่อดอก โดยการกระตุ้นให้ออกดอกด้วยวิธีงดน้ำเป็นเวลา 
2-3 สัปดาห์ จนใบสลด แล้วใส่ปุ ๋ย สูตร 18-46-0 อัตรา  
1 กิโลกรัม ต่อต้น และรดน้ำตามทันที 
3. ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

เนื่องจากอำเภอสุไหงโก-ลกมีแหล่งรับซื้อหลายที่ เช่น
ตลาดชายแดน ตลาดกลาง ทำให้สามารถเลือกช่องทางจัด
จำหน่ายที่ให้ราคาสูงที่สุดได้ 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องทำให้ลองกองมีคุณภาพ มีการคัดเกรดจึงขายได้
ราคาดี” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

การทำสวนโดยสภาพพื้นที่ดินสมบูรณ์อยู่แล้ว จะเสริม
ปุ ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ ปุ ๋ยเคมีจะใช้บางครั ้งบางคราว  
เมื่อเห็นว่าสภาพต้นขาดธาตุอาหารเท่านั้น 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

การให้ปุ๋ยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมามะ อาแวนุ 
วัน เดือน ปีเกิด : 12 ตุลาคม 2502 
ที่อยู่ : 99/2 ม.2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : - 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 14 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 
ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด  

มีการจ ัดการด ้านการตลาด โดยม ีตลาดขายล ่วงหน้า 
ผ่านช่องทางออนไลน์ และจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทาง
โซเชียลต่างๆ 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องปรับปรุงคุณภาพลองกองให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด ผลผลิตลองกองคุณภาพ ต้องมีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
เช่น การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ การขอคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

มีการใช้ป ุ ๋ยตามค่าว ิเคราะห์ด ิน ใส ่ตามช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมในแต่ละปี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างดิน มีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน                                       
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

การเตรียมความสมบูรณ์ต้นหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้
ผลผลิตในรอบต่อไปมีคุณภาพ โดยการนำความรู้ด้านต่างๆ 
ที่ได้รับมาปฏิบัติ 

 

ข้อมูลเกษตรกร 15 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร

ชื่อ – นามสกุล : นายอบัดุลกอเดร์ เจ๊ะอาแว 
วัน เดือน ปีเกิด : 23 พฤษภาคม 2512 
ที่อยู่ : 80 ม.2 ต.ปโูยะ อ.สุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : - 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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- การใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยว ประเมินความสมบูรณ์ของต้น   
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น  

   - ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนง และกิ่งที่เป็นโรค 
รวมทั ้งตัดขั ้วผลที ่ต ิดอยู ่ท ี ่ก ิ ่งทิ ้งไป หากพบมีกิ ่งน้ำค้าง 
 กิ่งกระโดง หรือกิ่งแขนงที่แตกออกมาใหม่หลังการตัดแต่ง 
กิ่งครั้งแรก และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ต้องตัดแต่งอีก
ครั้งหนึ่งเหมาะสม 

การชักนำให้ออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาการของ
ช่อดอก โดยใช้วิธีการ ดังนี้  

- กระตุ้นให้ออกดอกด้วยวิธงีดน้ำเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ 
จนใบสลด แล้วใส่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น 
และรดน้ำตามทันที 

- ตัดแต่งช่อดอกเมื ่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร  
ให้เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ ่มตาดอก ให้ช่อดอกแต่ละช่อ 
ห่างกันประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 
อัตรา 1 - 2 กิโลกรัม ต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว และรดน้ำตาม 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
และเนื่องจากอำเภอยี่งอมีแหล่งรับซื้อหลายที่ เช่น พ่อค้า     
คนกลาง ตลาดกลาง และตลาดชุมชน ทำให้สามารถเลือก
ช่องทางจัดจำหน่ายที่ให้ราคาสูงที่สุดได้                              
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4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องทำให้ลองกองมีคุณภาพ จึงจะขายได้ราคาดี  
ต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลสวนอย่างสม่ำเสมอ” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
1.3 การตัดแต่งช่อดอกช่อผลอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรชัย   คงทอง 
วัน เดือน ปีเกิด : 9 กุมภาพันธ ์2505 
ที่อยู่ : 120 ม.4 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 094 317 4756 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 16 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  
         2.1 หลังเก็บเกี ่ยวใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  
1 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ยมูลสัตว์ 5 กิโลกรัมต่อต้น 

2.2 ต ัดแต ่ งก ิ ่ ง  ต ัดแต ่ งก ิ ่ งแห ้ ง  ก ิ ่ งแขนงและ 
กิ่งที่เป็นโรค และกิ่งที่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม  
         2.3 การชักนำให้ออกดอก และส่งเสริมการพัฒนาการ
ของช่อดอกด้วยวิธีงดน้ำเป็นเวลา 45 วัน จนใบสลด แล้วใส่
ปุ๋ย สูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น และรดน้ำตาม
ทันที 
         2.4 กระต ุ ้นการออกดอกด ้วยการกวาดโคนต้น  
แล้วนับต่อไปอีก 40 วัน จึงให้น้ำติดต่อกัน 3 วันแล้วสังเกตสี 
ของใบและตาดอก 
         2.5 ตัดแต่งช่อดอกเมื่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร 
 ให้เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ ่มตาดอก ให้ช่อดอกแต่ละช่อ 
ห่างกันประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้นหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว และรดน้ำ 
         2.6 การใช้ว ัสดุห่อช่อลองกองก่อนบรรจุลงกล่อง      
(โฟมห่อผลไม้) 
         2.7 การทำป้ายบันทึกวันดอกบานที่ต้นลองกอง 
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3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 
          ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของ
ตลาด การคัดแยกเกรดเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต
นอกจากนี้การวงแผนการตลาดล่วงหน้า ก็ช่วยแก้ปัญหา
ผลผลิตส้นตลาดในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก                       
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องเอาใจใส่ดูแลตามระยะเวลาที่เหมาะสม” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

มีการใช้ปุ ๋ยตามค่าว ิเคราะห์ดินใส่ตามช่วงเวลาที่
เหมาะสมในแต่ละปี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างดิน มีการป้องกันและกำจัดศัตรูมังคุดด้วยวิธี
ผสมผสานการหมั่นสำรวจการทำลายของศัตรูพืชพืชตาม
ระยะการผลิต 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมะกอเซ็ง แยนา 
วัน เดือน ปีเกิด : 16  สิงหาคม  2508 
ที่อยู่ : 121 ม.6 ต.ริโก ๋อ.สุไหงปาดี   
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 286 1365 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
 

ข้อมูลเกษตรกร 17 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 เตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอก 
-  หว่านปุ๋ยคอกใต้ทรงพุ่มในอัตราเป็นกิโลกรัม

ต่อต้นเท่ากับ 4 เท่าของเส้นผ่าน-ศูนย์กลางทรงพุ่ม 
-  ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 

อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น เท่ากับ 1/3 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทรงพุ่ม โดยวิธีหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว หรือใส่ปุ๋ยตาม             
ค่าวิเคราะห์ดิน 

- คลุมโคนด้วยเศษซากพืช 
2.2 จัดการเพื่อชักนำการออกดอก และควบคุมปริมาณ

ดอกต่อต้นให้เหมาะสม 
-  ต ัดแต ่งก ิ ่ งท ี ่อย ู ่ด ้านข ้างของทรงพ ุ ่มที่

ประสานกันออกให้มีช่องว่างระหว่างชายพุ่ม โดยรอบกับ 
ต้นข้างเคียงประมาณ 50-75 เซนติเมตร 

- ตัดยอดในส่วนที่สูงเกินต้องการออก 
-  ตัดกิ่งประธาน หรือกิ่งรองออกด้านละ 1-5 

กิ่ง เพื่อทำเป็นช่องเปิดให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรง 
2.3  จัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล และ

เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 
-  สำรวจการเข้าทำลายของศัตรูมังคุด 
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2.4  ป้องกันผลผลิตเสียหาย เนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
-  เก็บเกี่ยวผลอายุประมาณ 13 สัปดาห์หลัง

ดอกบาน เป็นต้นไป เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือที่ป้องกันไม่
ให้ผลมังคุดร่วงหล่น หรือกระแทรกรุนแรง ระวังอย่าให้ขั้วหัก 
หรือกลีบเล้ียงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกแก่ในระยะสายเลือด
ก่อน 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด
เนื่องจากอำเภอสุไหงปาดีมีแหล่งรับซื้อหลายจุดโดยเฉพาะ
พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้ารายใหญ่ที่มาเปิดจุดรับซ้ือในพื้นที่ 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ปลูกมาแลว้ใช้เวลาหลายป ีจึงต้องทำให้มีคุณภาพ 
ขายได้ราคาดี” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

มีการใช้ปุ ๋ยตามค่าว ิเคราะห์ดินใส่ตามช่วงเวลาที่
เหมาะสมในแต่ละปี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างดิน มีการป้องกันและกำจัดศัตรูด้วยวิธีผสมผสาน
การหมั่นสำรวจการทำลายของศัตรูพืชตามระยะการผลิต 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 เตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอก 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายปัญญา เรืองกาญจน์ 
วัน เดือน ปีเกิด : 3 มีนาคม 2494 
ที่อยู่ : 203  ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-5467747 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
 

ข้อมูลเกษตรกร 18 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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-  หว่านปุ๋ยคอกใต้ทรงพุ่มในอัตราเป็นกิโลกรัมต่อ
ต้นเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 

-  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็น
กิโลกรัมต่อต้น เท่ากับ 1/3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม  
โดยวิธีหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว หรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- คลุมโคนด้วยเศษซากพืช 
2.2 จัดการเพื่อชักนำการออกดอก และควบคุมปริมาณ

ดอกต่อต้นให้เหมาะสม 
- ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านข้างของทรงพุ่มที่ประสานกัน

ออกให้มีช่องว่างระหว่างชายพุ่ม โดยรอบกับต้นข้างเคียง
ประมาณ 50-75 เซนติเมตร 

- ตัดยอดในส่วนที่สูงเกินต้องการออก 
- ตัดกิ ่งประธาน หรือกิ ่งรองออกด้านละ 1-5 กิ่ง  

เพื่อทำเป็นช่องเปิดให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรง 
2.3  จัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล และ

เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ โดยการสำรวจการเข้าทำลาย
ของศัตรูมังคุด 

2.4  ป้องกันผลผลิตเสียหาย เนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
-  เก็บเกี่ยวผลอายุประมาณ 13 สัปดาห์หลังดอกบาน 

เป็นต้นไป เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ผลมังคุด
ร่วงหล่น หรือกระแทรกรุนแรง ระวังอย่าให้ขั้วหัก หรือกลีบ
เล้ียงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกแก่ในระยะสายเลือดก่อน 
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3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 
3.1 ผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพตามความต้องการของ

ตลาดเนื ่องจากอำเภอสุไหงปาดีม ีแหล่งร ับซื ้อหลายจุด
โดยเฉพาะพ่อค้าคนกลาง และพ่อค้ารายใหญ่ที่มาเปิดจุดรับ
ซ้ือในพื้นที่      

3.2 การเก็บเกี่ยวผลผลิต มังคุดที่ตกพื้นจะไม่นำมา
จำหน่ายเป็นอันขาดทิ้งไว้เป็นปุ๋ยที่สวน                 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ใช้ประสบการณ์ที ่ทำมาหลายปี นำมาใช้ในการผลิต 
มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
1.3 การตัดแต่งช่อดอกช่อผลอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางเกษร  เพ็ชรวงษ์ 
วัน เดือน ปีเกิด : 11 มิถุนายน 2500 
ที่อยู่ : 44 ม.2 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส   
หมายเลขโทรศัพท์ : 087 288 0690 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 19 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

   2.1 หลังเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้นและปุ๋ยมูลสัตว์ 7 กิโลกรัมต่อต้น 

2.2 ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนงและกิ่งที่เป็น
โรค และกิ่งที่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม  

   2.3 การชักนำให้ออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาการ
ของช ่อดอกด ้วยว ิธ ีงดน ้ำเป ็นเวลา 45 ว ัน จนใบสลด  
แล้วใส่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น และรดน้ำ
ตามทันที 

2.4 กระตุ้นการออกดอกด้วยการกวาดโคนต้นแล้วนับ
ต่อไปอีกประมาณ 40 วัน จึงให้น้ำติดต่อกัน 3 วันแล้วสังเกต
สีของใบและตาดอก 

2.5 ตัดแต่งช่อดอกเมื่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร ให้
เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ่มตาดอกให้ช่อดอกแต่ละช่อห่างกัน
ประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 อัตรา  
1-2 กิโลกรัม ต่อต้นหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว และรดน้ำตาม 

2.6 การใช้วัสดุห่อช่อลองกองก่อนบรรจุลงกล่อง 
2.7 การทำป้ายบันทึกวันดอกบานที่ต้นลองกอง 
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3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 
มีการรับจองผลผลิตล่วงหน้า ก่อนที่ผลผลิตจะออก 

และเนื ่องจากอำเภอตากใบ มีตลาดการค้าชายแดนที่เป็น
แหล่งจำหน่ายผลผลิต ทำให้บางส่วนสามารถนำไปจำหน่าย  
ที่ตลาดชายแดนได้อีกช่องทางหนึ่ง 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ดิน คือสิ ่งสำคัญในการทำการเกษตร ดังนั ้น การ
ปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ นำเทคโนโลยีและความรู้มา
ประยุกต์ใช้ จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

ทำสวนลองกองแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการ
ผลิตทุกขั ้นตอนตังแต่การผลิตถึงการเก็บเกี ่ยว อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสัตว์ที่เป็นประโยชน์ในสวน เช่น กระรอก กระแต 
ช่วยกัดกินหนอนชอนเปลือกลองกอง นกชนิดต่าง ๆ ช่วยกิน
หนอนที ่ก ัดก ินใบ รวมถึงแมลงพวกผึ ้งท ี ่ช ่วยผสมเกสร 
ให้ผลผลิตเปอร์เซ็นต์การติดมากขึ้น มีการปรับปรุงดิน โดยใช้
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัสดุเศษเหลือใช้ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น การตรวจหาธาตุอาหารในดินเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายยง  เทพจันทร์ 
วัน เดือน ปีเกิด : -   พ.ศ. 2493 
ที่อยู่ : 42/1 ม.2 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 084 856 7072 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 20 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

   การนำชานอ้อยที่หนีบเอาน้ำหวานออกแล้วมาใช้กำจดั
หนอนชอนเปลือกลองกอง โดยนำไปหนีบไว้ที่ง่ามกิ่ง หนอน
จะมาหลบอาศัยในชานอ้อย ตั ้งไว ้ประมาณ 20 - 30 วัน 
สามารถนำหนอนมาทำลาย เป ็นว ิธ ีที ่ง ่าย สะดวก และ
ปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัด สามารถลดต้นทุนการผลิตได ้
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก
ในปัจจุบันเรามีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ปัจจุบันด้าน
การตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ บางส่วนเราสามารถ
นำไปจำหน่ายบริเวณตลาดชายแดนได้  
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ใช้แนวคิดใหม่ๆ ในการพึ ่งพาตนเอง และพึ ่งพา
ภายนอกให้น้อยที่สุด และหมั่นแสวงหาความรู้” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

การทำสวนลองกองเป็นกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ 
การนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว 
เศษพืชผัก มูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง
ดิน รวมถึงการทำสารชีวภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนพืชไว้
ใช้เอง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถลดต้นทุนการผลิต 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสมรัก  อินทรสวุรรณ 
วัน เดือน ปีเกิด : 2 ธันวาคม 2503 
ที่อยู่ : 44/1 ม.2 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 085 081 8826 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 21 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

   การนำว ัสด ุขวดน ้ำด ื ่มท ี ่ ใช ้แล ้วมาใช ้ประโยชน์  
โดยนำมาประดิษฐ์เป็นกำดักแมลงวันผลไม้ในสวนลองกอง  
ซึ ่งแมลงวันผลไม้เป็นศัตรูลองกองที ่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ  
ซึ่งจะทำลายผลผลิตลองกองเมื่อเปลือกเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียว
เป็นเหลือง โดยจะวางไข่เอาไว้ในเนื้อลองกองทำให้ลองกอง
ร่วมหล่น การนำกับดักไปใช้จะนำไปแขวนบริเวณริมสวน
ลองกอง เป็นจุด ๆ จนรอบสวน วิธีการกำจัดแมลงวันผลไม้ 
วิธีนี้จะช่วยลดการระบาดของแมลงวันผลไม้ได้อย่างดี ลดการ
ใช้สารเคมี และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพ คัดแยกเกรด และนำไป
จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง ตลาดชายแดน และตลาดชุมชน 
ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้  
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องพัฒนาตนเอง พัฒนา
อาชีพ เพื่อให้การทำการเกษตร
มีความยั่งยืน” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

มีการผลิตตามหลักมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 
Practice) คือ มีแนวทางการปฏิบัติในสวนลองกองที่ถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงของอันตรายในระบบการผลิต 
ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจ
ลูกค้า และยังมีการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อดอก และตัดแต่ง 
ช่อผล เพื่อให้ได้ลองกองที่มีคุณภาพ 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายแวเซ็ง  สะมะแอ 
วัน เดือน ปีเกิด : 29 กรกฎาคม 2503 
ที่อยู่ : 41/4 หมู่ที ่4 ต.กายูคละ อ.แว้ง  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-0989147 
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ : Line 0810989147 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 22 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง ตามสูตรสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 ของกรมพัฒนาที่ดิน แต่มีการเพิ่มพืชสมุนไพร
ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืช 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

3.1 การบริหารจัดการ โดยใช้แรงงานในครัวเรือน และ
จ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3.2 การตลาด จำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ผ่านศูนย์       
คัดแยกผลไม้ชุมชน และจำหน่ายเองผ่านระบบออนไลน์ 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ เน้นการทำ
สวนลองกองเป็นแบบเรียบง่าย
และพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ ไม่
ทำลายส ิ ่ งแวดล ้อม ศ ึกษาหา
ความรู ้ใหม่ ๆ มาใช้เพื ่อพัฒนา
ผลผลิตของตนเองอยู่เสมอ” 
 
 
 



 

59 

 

 

 

 

 

1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

การนำเศษผลไม้ในสวนของตนเองมาทำปุ ๋ยหมัก 
น้ำชีวภาพ ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไล่แมลง เช่น ตะไคร้ และ
ข่า เป็นต้น การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 
และยาฆ่าแมลง ทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัย 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

แนวคิดการตัดยอดต้นมังคุด เพื่อให้ความสูงของต้นลด
น้อยลง ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว และแสงแดดส่องถึง ส่งผลต่อ

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมะหามัด  ซากรีอาแซ 
วัน เดือน ปีเกิด : 24 สิงหาคม 2507 
ที่อยู่ : 33/2 ม.6 ต.แม่ดง อ.แว้ง  
จ.นราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1952240 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
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การกระทบแล้งในการออกดอกจำนวนมากขึ ้น กิ ่งที ่อยู่
ด้านล่างได้รับแสง ทำให้กิ่งไม่แห้งตาย ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก
ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ปลูกผสมผสานอยู่ในแปลง ทำให้
ลดปัญหาเร่ืองของมดลงได้ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

การบริหารจัดการเป็นการดูแลกันเองภายในครัวเรอืน    
ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักในการดูแลสวน การตัดแต่ง     
ทรงพุ่ม การตัดยอด การรดน้ำ และการใส่ปุ๋ย แต่ในช่วงการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจะให้พ่อค้าคนกลางมาเหมาสวน โดยให้มี
การประมูลในพื้นที่ผู้ที่ให้ราคาดีที่สุดก็จะได้ไป 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“การจะอาศัยกรีดยางพาราเพียงอย่างเดียวในปจัจบุัน
ไม่พียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น การทำสวนผลไม้จึง เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มรายได้ เพียงแค่ต้องทำให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ตรงความต้องการของผู้บริโภค จึงจะได้ราคาดี 
และผลผลิตต้องปลอดจากสารเคมี เพื่อความปลอดภัยและ
ความสบายใจของผู้บริโภคด้วย” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการผลิตเอง จากเศษพืชผัก ใบไม้ 
กากน้ำตาลและปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงดิน  ไม่ใช้สารเคมีในการ
ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตร ูพืช แต่ใช้สมุนไพร 
แทนการทำสวนโดยสภาพพื้นที่ดินสมบูรณ์อยู่แล้ว จะเสริม 
ปุ ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ ปุ ๋ยเคมีจะใช้บางครั ้งบางคราว  
เมื่อเห็นว่าสภาพต้นขาดธาตุอาหารเท่านั้น 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสาย รัตนพงษ์ 
วัน เดือน ปีเกิด : - พ.ศ.2488  
ที่อยู่ : 169/2 ม. 6 ต.โละจูด  อ.แว้ง   
จ.นราธิวาสหมายเลข 
โทรศัพท์ : 082-2640195 
ชนิดพืชที่ปลูก : มังคุด 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

ใช้หลักการสำคัญคือการจัดการระบบนิเวศน์ในสวน 
ให้สมดุลและเหมาะสมแก่การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพดีและ
ปลอดภัยจากสารเคมีรวมทั้งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในสวนให้ดีขึ้นเนื่องจากแต่เดิมนั้นมีการใช้สารเคมีติดต่อกัน
เป็นเวลานานทำให้ดินมีสภาพแข็งแน่น พบโรคและแมลง
ระบาด การจัดการทำโดยนำสิ่งที่ธรรมชาติให้มาจัดการให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดและมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
เช่น การจัดการหญ้าให้สัมพันธ์กับการจัดการแมลง การตัด
แต่งทรงพุ่มให้สัมพันธ์กับการรับแสงของต้นมังคุด การใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์เพื ่อปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างของดินและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน รวมทั้งปรับสภาพ
ทางเคมีของแร่ธาตุอาหารต่างๆ ให้เหมาะสมและรากสามารถ
ดูดซึมเอาไปใช้ได้ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

มีการร่วมกลุ่มกันจำหน่ายผลผลิต ในรูปของแปลงใหญ่ 
โดยเก็บผลผลิตที ่ได้ไปส่งร่วมกันที ่ ศพก.มังคุด หมู ่ที ่ 5 
ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื ่อรวบรวม
ผลผลิตส่งต่อไปยังพ่อค้าคนกลางที่ อำเภอสุคิริน จ.นราธวิาส  
ทำให้ได้ราคาดีกว่าการเหมาสวนของพ่อค้าคนกลาง 
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4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“หลักในการทำงานที่ยึดมาตลอด คือ เน้นการเกษตร 
ที่พึ่งพาตนเองได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน
ให้กับครอบครัวแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อยู่
เสมอเพื่อพัฒนาผลผลิตของตนเอง พร้อมทั้งแนะนำให้กับ
เกษตรกรใกล้เคียงได้ปฏิบัติด้วย” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
 2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 เกษตรกรใช ้ท ั ้ งป ุ ๋ยเคม ีและอ ินทร ีย ์ ในการ
บำรุงรักษาเพื่อให้ได้ลองกองที่มีคุณภาพ โดยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางไซยนุง  อาดำ 
วัน เดือน ปีเกิด : 21 ธันวาคม 2513 
ที่อยู่ : 46 ม.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-6580714 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต สูตร 8-46-0 เพื่อชักนำการออกดอก 
และสูตร 8-24-24 หรือ 0-0-60 เพ ื ่อเพ ิ ่มความหวาน  
ในขณะเดียวกันก็ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 คร้ังต่อปีเพื่อไม่ให้ดินแข็ง 

2.2 เกษตรกรจะทำการเก็บเกี ่ยวผลผลิตลองกอง
ประมาณ 15 สัปดาห์หลังดอกบาน โดยจะทำการจดบันทึก
การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อลองกองมีการออกดอก 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

เนื่องจากเกษตรกรเป็นสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ จึงทำ
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั ้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง
เรื ่องของการตลาด มีการรวมการผลิต รวมกันซื ้อปัจจัย 
การผลิต และรวมกันจำหน่าย ด้วยอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้น 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 
“ ต ้ อ ง เ อ า ใ จ ใ ส ่ ด ู แ ล ต า ม
ระยะเวลาที่เหมาะสม หาตลาด
รองรับก่อนผลผลิตออก” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวตัดแต่ง 
ช่อดอกและช่อผล ใส่ปุ๋ยผสมเพื่อลดต้นทุน และใส่มูลสัตว์  
เพื ่อไม่ให้ดินแข็ง กำจัดวัชพืชภายในสวนและใต้ทรงพุ่ม 
เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี                           
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

ตัดแต่งช่อดอกไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป เลือกชอ่ดอก
ที่ดิ ่งลงจะทำให้ได้ช่อที ่ตรงและยาว ไม่เอาช่อตรงปลายกิ่ง

 

ชื่อ – นามสกุล : นายเจ๊ะมูดอ  บากา 
วัน เดือน ปีเกิด : 16 กรกฎาคม 2507 
ที่อยู่ : 70 ม.3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-0360539 
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   
facebook อับดุลเลาะ บากา 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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เพราะจะทำให้ได้ช่อที่ไม่มีคุณภาพ ทำการจดบันทึกช่วงเวลา
ที ่ออกดอกเพื ่อสามารถเก็บเกี ่ยวได้ในช่วงเวลาที ่แม่นยำ  
โดยจะทำการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 110 วัน หลังดอกบาน                        
3. ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

ใช้ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู ้ ในด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
และการปลูกพืชแซมในสวนลองกอง ด้านการตลาดใช้
เครื่องมือของศูนย์คัดแยกในการจัดจำหน่ายเพื่อให้ได้ราคาที่
เหมาะสม 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องปรับปรุงคุณภาพลองกองให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

เกษตรกรมีการตัดแต่งกิ ่งและช่อดอก ใส่ปุ ๋ยตาม
ช่วงเวลาในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงปี มีการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพร่วมด้วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน
เพื่อความยั่งยืน 
 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมะพาริ  ดอแว 
วัน เดือน ปีเกิด : 13 ตุลาคม 2510 
ที่อยู่ : 9/1 ม.5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-6010242 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

 2.1 เตรียมความสมบูรณ์ต้นหลังการเก็บเกี่ยว 
      - การใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยว ประเมินความสมบูรณ์

ต ้น  ใส ่ป ุ ๋ ย เคม ีส ูตร  15-15-15 หร ือ  16-16-16 อ ัตรา  
1 กิโลกรัมต่อต้น 

 - ต ัดแต่งก ิ ่ง ต ัดแต่งก ิ ่งแห้ง ก ิ ่งแขนง และ 
กิ่งที่เป็นโรค รวมทั้งตัดขั้วผลที่ติดอยู่ที่กิ ่งทิ้งไป หากพบมี  
กิ่งน้ำค้าง กิ่งกระโดง หรือกิ่งแขนงที่แตกออกมาใหม่หลังการ
ตัดแต่งกิ่งครั้งแรก และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ต้องตัดแต่ง
อีกครั้งหนึ่งเหมาะสม 

 2.2 การชักนำให้ออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาการ
ของช่อดอก 

- กระตุ้นให้ออกดอกด้วยวิธีงดน้ำเป็นเวลา 2-3 
สัปดาห์ จนใบสลด แล้วใส่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรมั 
ต่อต้น และรดน้ำตามทันที 

- ตัดแต่งช่อดอกเมื่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร  
ให้เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ ่มตาดอก ให้ช่อดอกแต่ละช่อ 
ห่างกันประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว และรดน้ำ 
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 2.3 การเก ็บเก ี ่ยว จะทำการเก ็บเก ี ่ยวลองกอง
ประมาณ 110 วัน หลังดอกบาน โดยจำเขียนใส่ในริบบิ้นและ
นำไปแขวนไว้ในแต่ละต้น  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ใช้กลไกของแปลงใหญ่และ ศพก. ในการรวมตัวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อให้ได้
ลองกองตามความต้องการของตลาด และเพื ่อลดต้นทุนให้ได้ 
มากที่สุด                              
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“การทำการเกษตรต้องทำแบบมีสว่นร่วม ใช้ความรู้ที่
ตนเองมี แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น นีก่็เป็นสิ่งสำคัญในการทำ
การเกษตรให้ประสบความสำเร็จ” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 มีการตัดแต่งช่อดอกครั ้งที ่ 1 เมื ่อช่อดอกยาว
ประมาณ  5-10 เซนติเมตร  ช่วงนี้ช่อดอกยังอ่อนอยู่  ทำการ
ตัดแต่งได้ง่าย   

1.2 ตัดแต่งให้เหลือ 1 – 2 ช่อต่อกลุ่มตาดอก ตัดแต่ง
ช่อดอกครั้งที่ 2 ตัดแต่งให้เหลือเฉพาะช่อดอกที่สมบูรณท์ี่สุด 
1 ช่อต่อกลุ่มตาดอก 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายพรเทพ พัสมุณี 
วัน เดือน ปีเกิด : 24 พฤษภาคม 2511 
ที่อยู่ : 50/4 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-8609699 
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :  Line:Phonthep 
Phasmunee,  Facebook: Phonthep Phasmunee 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

จำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การขนส่งของ
เอกชน ไปรษณีย์ และรถไฟ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
จำหน่ายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook , Line) 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้เป็นตามมาตรฐานการ
ผล ิตส ินค ้ า เกษตรเน ้นความปลอดภ ัยของผ ู ้ บร ิ โภค  
และตัวผู้ผลิต รักษาคุณภาพผลผลิตให้เป็นที ่พึงพอใจของ
ผู ้บริโภค ศึกษาข้อมูลทางการตลาดเพื ่อกระจายผลผลิต 
ทางการเกษตร” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 มีการใช้ปฏิทินการเก็บเกี ่ยวทุเรียนเพื ่อทราบ 
วันเก็บเกี่ยวที่แน่ชัดทำให้ได้ผลผลิตที่ต้องการของผู้บริโภค 

1.2 มีการคัดเล ือกผลผลิตท ี ่จะคงเหลือไว ้ในต้น  
โดยการกำหนดจากเส้นรอบวงของกิ่ง 

1.3 ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
1.4 มีการใช้ฮอร์โมนพืชเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายแจ้ง   อินทิมา 
วัน เดือน ปีเกิด : 4 กุมภาพันธ ์2509 
ที่อยู่ : 29/1 ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-0935776 
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :  Line:แจ้งอินทิมา, 
Facebook:แจ้ง อินทิมา 
ชนิดพืชที่ปลูก : ทเุรียน 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 ใช้วิธีการเสริมรากให้แก่ต้นทุเรียน ทำการเสริม
รากต้นทุเรียนหมอนทองโดยรากที่เสริมคือต้นทุเรียนพันธุ์
พื้นเมือง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นรวมทั้ง
ช่วยในเรื่องของการดูดซึมธาตุอาหารพืช 

2.2 มีการจัดการระบบน้ำในแปลง เพื่อพัฒนาผลผลิต
ให้มีคุณภาพ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

จำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การขนส่งของ
เอกชน ไปรษณีย์ และรถไฟ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
จำหน่ายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook , Line) 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ศึกษาข้อมูลและปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรอยู่เสมอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต เน้นการทำการเกษตรแบบการทดลอง” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 มีการตัดแต่งช่อดอกครั ้งที ่ 1 เมื ่อช่อดอกยาว
ประมาณ  5-10 เซนติเมตร ช่วงนี้ช่อดอกยังอ่อนอยู่ทำการ 
ตัดแต่งได้ง่าย   

1.2 ตัดแต่งให้เหลือ 1 – 2 ช่อต่อกลุ่มตาดอก ตัดแต่ง
ช่อดอกครั้งที่ 2 ตัดแต่งให้เหลือเฉพาะช่อดอกที่สมบูรณท์ี่สุด 
1 ช่อต่อกลุ่มตาดอก 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอดิศักดิ ์พรหมประสิทธิ ์
วัน เดือน ปีเกิด 10 มกราคม 2509 
ที่อยู่ : 6/2 ม.3 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๙-๒๙๖๒๔๐๒ 
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :  Line:อดิศักดิ์ 
,Facebook:O’Live PE Promprasit 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

มีการใช้ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ ๋ยอินทรีย ์ เพื ่อลดต้นทุน 
การผลิต และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

จำหน่ายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook , Line) 
การขนส ่งของเอกชน ไปรษณีย ์  และรถไฟ รวมท ั ้ งมี  
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีที่สุดคือความสามารถในการ
กระจายผลผล ิตทางการเกษตรให้ได ้มากท ี ่ส ุด เพราะ 
นั่นหมายความว่าผลผลิตมีคุณภาพมากพอที่ทำให้ผู้บริโภค
ยอมจ่าย คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะผลิตสินค้าใดๆ 
เพราะผู้บริโภคจะจดจำภาพลักษณ์ของตัวผลผลิตของเรา” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

ผล ิตผลไม ้ภายใต ้มาตรฐาน GAP เพ ื ่อให ้ผลผลิต 
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใชจ้่าย 
ผ ู ้บร ิ โภคปลอดภ ัย และร ักษาส ิ ่ งแวดล ้อมให ้ เก ิดการ 
ทำการเกษตรแบบยั่งยืน 
 
  

 

ชื่อ – นามสกุล : นายเจะดุลเลาะ  มามุ 
วัน เดือน ปีเกิด  : 11  กรกฎาคม  2509 
ที่อยู่ : 67/3 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 083 808 3908 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

เดิมเกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในการเพิ่มผลผลิต
ให้แก่ไม้ผล จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากมีราคาที่สูง  
เกษตรกรจึงนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 
มาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตโดยการนำแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง 
และผสมผสานก ับการทำป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์ ใช ้ เอง เพ ื ่อเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากพื้นที่มาเป็น
ส่วนผสม 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

คัดเกรดส่งให้ศูนย์คัดแยกผลไม้ และยังมีการจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ และรับจองผลผลิตล่วงหน้าทำให้สามารถ
บริหารจัดการผลผลิตได้  
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องลงมือทำอย่างจริงจังอยา่ท้อแท้จึงจะประสบ
ความสำเร็จ” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

 ส่งตัวอย่างดิน เพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารต่างๆ ใน
ดิน เพื่อนำมาประยุกต์ กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ควบคู่กับการใช้
ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากพื้นที่อำเภอสุคิรินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา  
มีฝนตกชุก ทำให้ดินถูกชะล้างสูง การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ของดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลังการ

 

ชื่อ – นามสกุล : นายเจะม ุ ซาอะ 
วัน เดือน ปีเกิด : 27  กันยายน 2501 
ที่อยู่ : 43/1 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 287 4177 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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ตัดแต่งกิ่ง และกำจัดวัชพืชควรหว่านปุ๋ยในบริเวณใต้ทรงพุ่ม
โดยรอบ ห่างจากโคนต้นประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร และ
พรวนดินกลบตื้นๆ ซึ่งรากฝอยทำหน้าที่ดูดน้ำและปุ๋ยจะมี
หนาแน่นบริเวณโคนต้น และน้อยลงเมื่ อห่างจากโคนต้น
ออกไปชายพุ่ม  
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
และเนื่องจากอำเภอมีแหล่งรับซ้ือหลายที่ เช่น พ่อค้าคนกลาง 
ตลาดกลาง และตลาดชุมชน ทำให้สามารถเลือกช่องทางจัด
จำหน่ายที่ให้ราคาสูงที่สุดได้                              
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“เน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 ใช้ปุ๋ยคามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในแต่ละปี  

1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
1.3 การตัดแต่งช่อดอกช่อผลอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอิสแมน  สาแม 
วัน เดือน ปีเกิด : 27  กุมภาพันธ์ 2512 
ที่อยู่ : 91 ม.2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 080 871 9047 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 หลังเก็บเกี ่ยวใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  
1 กิโลกรัมต่อต้นและปุ๋ยมูลสัตว์ 5 กิโลกรัมต่อต้น 

2.2 ตัดแต่งกิ ่ง ตัดแต่งกิ ่งแห้ง กิ ่งแขนงและกิ ่ งที่  
เป็นโรค และกิ่งที่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม  

2.3 ตัดแต่งช่อดอกเมื ่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร  
ให้เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ ่มตาดอกให้ช่อดอกแต่ละช่อ 
ห่างกันประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้นหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว 

2.4 การทำป้ายบันทึกวันดอกบานที่ต้นลองกอง 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

 คัดเกรดเพื่อจำหน่าย ผ่านศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน 
ทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด                              
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“เน ้นการผล ิตส ินค ่าท ี ่ม ีค ุณภาพ และปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค ลดต้นทุนโดยการใช้สารชีวภัณฑ์และผลิตปุ๋ยหมัก 
ใช้เอง” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 การให้น้ำระบบสปริงเกอร์สำหรับไม้ผล ใช้น้ำ
หมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี   

1.2 การตัดยอดต้นลองกองเพื ่อทำต้นเตี้ย ให้ง่าย 
ต่อการดูแล  ตัดแต่งช่อดอกช่อผล เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ
และง่ายต่อการเก็บเกี่ยว 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสมพร นิลพัฒน ์
วัน เดือน ปีเกิด 1 พฤศจกิายน 2512 
ที่อยู่ : 181 ม.6 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ    
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-3361237 
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ : Line 0613361237 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ 
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 ใช้อ ุปกรณ์เกี ่ยวมังคุดเพื ่อป้องกันผิวถลอก 
และฉีดแม็กนีเซียมเป็นระยะเพื ่อให้ได้มังคุดผิวมันหูเขียว 
ตามความต้องการของตลาด 

2.2 การทำกับดักแมลงวันทองโดยใช้ขวดน้ำที่เหลือ
ใช้และใช้สมุนไพร เช่น กะเพรา เป็นสารล่อ เพื่อลดต้นทุน
และป้องกันแมลง 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกแล้วส่งให้พ่อค้า 
ในนามกลุ ่มแปลงใหญ่และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนตำบล
ช้างเผือก 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

ใช้การทำเกษตรผสมผสานลดการเพิ่งพาเคมีวัตถุ  
เน ้นว ิ ธ ีการใช ้ ธรรมชาต ิ เป ็นต ัวข ับ เคล ื ่อนก ิจกรรม 
เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 ใช้หลักการแรงโน้มถ่วงโลกเพื่อจ่ายน้ำสำหรับ 
รดน้ำในแปลงลองกอง โดยใช้หัวจ่ายแบบสปริงเกอร์ 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายอาลี สะมะแอ 
วัน เดือน ปีเกิด : 1 มกราคม 2496 
ที่อยู่ : 163/3 ม.2  ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ    
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 285 2496 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 
3.1 เน้นคุณภาพผลผลิตมากกว่าปริมาณ 
3.2 การใช้ความจริงใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อ

สร้างการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
3.3 โทรสอบถามความต้องการล่วงหน้าเพื่อจัดสรร

ผลผลิตให้เหมาะสมต่อความต้องการแท้จริง 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“ทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ พึ่งปัจจัยการผลิต
ภายนอกให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 การให้น้ำสม่ำเสมอโดยใช้สปริงเกอร์ และใช้
โดโลไมท์ปรับปรุงดิน 

 1.2 การแขวนถุงพลาสติกหลากสี กันไม่ให้กระรอก
เข้าทำลาย 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล ตามระยะ ตามหลัก
วิชาการเพื่อให้ได้ ช่อลองกองที่เป็นเกรดพรีเมียม และเกรด A,B 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายถนอม จำปาหอม 
วัน เดือน ปีเกิด : 27 มี.ค. 2514 
ที่อยู่ : 164/2 ม.6 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ 
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : - 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2.2 ใช ้ช ้อนส ้อมในการต ัดแต ่ งดอกลองกอง  
เพื่อความสะดวก ใช้ง่ายและประหยัดเวลา 

2.3 ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ
และสารชีวภัณฑ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและอายุของพืช     
3. ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

สำรวจตลาดและเก็บข้อมูลผลผลิตและจุดรับซื้อทั้งใน
และนอกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต การคัดเกรด 
ในการจำหน่าย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาการขายแบบคละ 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

 “ทดลองลงมือปฏิบัติจริง สามารถวางแผนการตลาดได้ 
รวมกลุ่มเกษตรกร ติดต่อพอ่ค้า คัดเกรดจำหน่าย” 
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1. การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรับปรุง
วิธีการผลิต 

1.1 มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตามหลักวิชาการ โดยผ่านศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

1.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

 2.1 หลังเก็บเกี ่ยวใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  
1.5 กิโลกรัมต่อต้นและปุ๋ยมูลสัตว์ 8 กิโลกรัมต่อต้น 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมะนาซฮา อาแวเล๊าะ 
วัน เดือน ปีเกิด : 27 สิงหาคม 2512 
ที่อยู่ : 73/1 หมู่ที ่4 ต.มะรือโบออก  
อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-5020729 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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2.2 ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนงและกิ่งที่เป็นโรค 
และกิ่งที่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม  

2.3 การชักนำให้ออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาการ
ของช่อดอกด้วยวิธีงดน้ำเป็นเวลา 45 วัน จนใบสลด แล้วใส่ปุ๋ย 
สูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น และรดน้ำตามทันที 

2.4 กระตุ ้นการออกดอกด้วยการกวาดโคนต้นแล้ว 
นับต่อไปอีก 40 วัน จึงให้น้ำติดต่อกัน 3 วัน 

2.5 ตัดแต่งช่อดอกเมื ่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร 
ให้เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ ่มตาดอกให้ช่อดอกแต่ละช่อ 
ห่างกันประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้นหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว และรดน้ำตาม 

2.6 การใช้ว ัสดุห่อช่อลองกองก่อนบรรจุลงกล่อง  
(โฟมห่อผลไม้) 

2.7 การทำป้ายบันทึกว ันดอกบานที ่ต ้นลองกอง 
แล้วผูกเชือกเพื่อทำสัญลักษณ์ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
รวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันจำหน่าย                        
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานดา้นการเกษตรใหป้ระสบ
ความสำเร็จ 

“ต้องปรับปรุงคุณภาพลองกองให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด โดยใช้ตลาดนำการผลิต” 
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต  

มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตามหลักวิชาการ โดยผ่านศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

เกษตรกรมีการจดบันทึกข้อมูล นับอายุผลการเก็บเกี่ยว
โดยใช้ริบบิ้นผูกช่อลองกอง จดบันทึกทุกระยะ  

 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวบีบีฮารีฟา  ปาทาน 
วัน เดือน ปีเกิด : 3 กรกฎาคม 2521 
ที่อยู่ : 78/3 หมู่ที ่1 ต.จวบ อ.เจาะไอรอ้ง  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-6797724 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
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3. ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด  
แลกเปลีย่นเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน คัดแยกเกรด รวมกลุ่ม
กันขายและ เพื่อต่อรองราคากับผู้ซ้ือ                    
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตลองกองคุณภาพ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำความรู้มาปรับใช้ ได้ผลผลิตดี 
มีคุณภาพ ยกระดับรายได้                        
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1. การใช้นวตักรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือ การปรบัปรุง
วิธีการผลิต 

มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะหธ์าตอุาหาร ใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน ตรงตามหลักวิชาการ โดยผ่านศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน ใช้ปุย๋อินทรีย ์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน 
2. นำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้  
ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

2.1 หลังเก็บเกี ่ยว ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  
1 กิโลกรัมต่อต้นและปุ๋ยมูลสัตว์ 5 กิโลกรัมต่อต้น 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายมือเยาะ ลาเต๊ะบอืริง 
วัน เดือน ปีเกิด : 1 ธันวาคม 2495 
ที่อยู่ : 124/3 หมู่ที ่1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง  
จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-8219568 
ชนิดพืชที่ปลูก : ลองกอง 
 

ข้อมูลเกษตรกร 39 

ปัจจัยความส าเร็จในการท าการเกษตร



 

94 

2.2 ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนง และกิ่งที่เป็นโรค 
และกิ่งที่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม  

2.3 การชักนำให้ออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาการ
ของช่อดอกด้วยวิธีงดน้ำเป็นเวลา 45 วัน จนใบสลด แล้ว 
ใส่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น และรดน้ำตาม 

2.4 ตัดแต่งช่อดอกเมื ่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร  
ให้เหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ ่มตาดอก ให้ช่อดอกแต่ละช่อ 
ห่างกันประมาณ 1 คืบ (20-30 ซม.) ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว และรดน้ำ 
3. ด้านการตลาดและการบรหิารจดัการ 

ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
รวมกลุ่มผลิต มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการวางแผนการผลิต 
และวางแผนการตลาดเพื่อให้มีตลาดรองรับ 
4. แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จ 

“เช่ือมั่น ซ่ือสัตย์ มั่นคงในส่ิงที่เป็น”  


