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ถอดบทเรยีน ศพก. ป 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ขอมูลทั่วไปของศพก. (ศพก.เครือขาย) 

ชื่อศูนย : วิสาหกิจชุมชนผูผลิตสละปลอดสารพิษตําบลเสาเภา  

ประเภทศูนยเครือขาย : ศูนยเรียนรูดานไมผล 

สถานทีต้ั่ง: หมูที่ 9 ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พิกัด:  x: 594218   y: 981886  Zone 47 P  

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อประธานศนูยเครือขาย นายธานนิทร  ใจหาว  

เบอรโทรศัพท: 081-9562709  

เทคโนโลยเีดนของศนูยเครือขาย : แปลงเรียนรูดานการจัดการไมผล ไดแก สละ ฝรั่ง ทุเรียน การจัดการ

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการใชสารชีวภัณฑ  

 

การนําไปใชประโยชน : การจัดการดิน ปุย นํ้า การจัดการศัตรูพืช อยางมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรการเรียนรู: 1. การจัดการระบบนํ้าในสวนสละ และการผสมเกสร  

    2. ลดตนทนุการผลิตโดยใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

    3. การจัดการศัตรูพืชดวยชีววิธี 

    4. การเก็บเกี่ยวผลผลิตสละ 

    5. การแปรรูปผลผลิตสละ  

ฐานการเรียนรูที่   1. การจดัการระบบนํ้าในสวนสละ และการผสมเกสร  

ฐานการเรียนรูที่   2. ลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

ฐานการเรียนรูที่   3. การจดัการศัตรูพืชดวยชีววิธี 

นครศรีฯ สุราษฎร์

 ตลาด 

แม่กิมสอ้ง 

300 

 
สะพาน 

โบราณสถาน

บา้นเขาคา 

แปลงศูนยเ์รียนรู้ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

สวนสละธานินทร์ 

ไปวดัเจดีย ์ ทางหลวงชนบท ไสสบั – ปลกัปลา 
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ฐานการเรียนรูที่   4. การเก็บเกี่ยวผลผลิตสละ 

ฐานการเรียนรูที่   5. การแปรรูปผลผลิตสละ  

แปลงเรียนรู  
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ประเด็นการถอดบทเรียน 

1. ความคิดริเริ่ม แรงจูงใจในการดําเนนิการการประกอบอาชีพทําสวนสละ 

ความคิดริเริ่มการทําสวนสละ เกิดจากความสนใจพืชที่เรียกวา “สละ” จึงไดซื้อตนพันธุสละเนินวงค 

จํานวน 2 ตน ราคาตนละ 350 บาท จากสวนอาทิตย อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี และทดลอง

ปลูกบริเวณหลังบานซึ่งต้ังอยูบานสระกูด หมูที่ 14 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช       

เมื่อประมาณป 2541 ผานไป 2 ป พบวาสละที่นํามาปลูกมีการเจริญเติบโตดีมาก จึงไดติดตอขอซื้อพันธุสละเนิน

วงค จากสวนอาทิตยเพ่ิมอีกจํานวน 100 ตน ในราคาตนละ 300 บาท ศึกษาเรียนรูวิธีการปลูกและการดูแล

รักษาจากตํารา จากสารคดีโทรทัศนและที่สําคัญเจาของตนพันธุใหความรูคําแนะนําเปนอยางดี และไดขยาย

พ้ืนที่ปลูกมาเรื่อยๆ และในบางปที่ผลไมอ่ืนๆ ที่ออกตามฤดูกาล และมีปริมาณมากๆ สงผลทําใหราคาตกตํ่า 

จึงมีแนวคิดที่จะผลิตพืชที่ตนเองสามารถกําหนดราคาเองได และไมตองพ่ึงพาพอคาคนกลางที่จะกดราคาขาย

เกษตรกร  จึงมีแนวคิดหาทําเล สถานที่ที่สามารถขายไดเอง และเปนเสนทางสัญจรมีการคมนาคมสะดวก     

จึงตัดสินใจซื้อหองแถวบริเวณริมทาง 401 นครศรีฯ – สุราษฎรธานี ม.10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล สี่แยกทาหิน เพ่ือ

เปนหนารานจําหนายผลผลิตทางการเกษตร และประกอบกิจการรานเครื่องเขียนควบคูไปดวย จากการเปด

รานดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดีเย่ียม ผลผลิตไมพอจําหนาย จึงมีแนวคิดขยายตลาด และพ้ืนที่ปลูกเพ่ิม 

ในป 2559 ในหมูที่ 9 ตําบลฉลอง โดยในชวงแรกๆ จําหนายผลผลิตในรูปผลสด แตเกิดแนวคิดใหมเพ่ือ

รองรับนักทองเที่ยวและคนเดินทาง จึงนําผลผลิตมาแปรรูปเพ่ิมมูลคาสินคา สรางทางเลือกใหกับลูกคา 

สรางสรรคเมนูที่เปนเอกลักษณของสวน พรอมๆ กับเปดรานกาแฟ อาหารตามสั่ง (ตําสละ) จนกระทั่งไดรับ

การสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชและสํานักงานเกษตรอําเภอสิชลจัดต้ังเปน “แหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร” และมีบริการครบทุกรูปแบบ และแนวคิดหน่ึงที่ทําใหเกิดความสําเร็จขึ้นไดในสภาวะที่

พืชเศรษฐกิจราคาตกตํ่าคือ สามารถดึงลูกคาจากทุกกลุมอาชีพจนทําใหเกิดความมั่นคงในธุรกิจอยางย่ังยืน 
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ผลผลิตและผลิตภัณฑหลักสวนสละธานนิทร 

 

  
สละผลสด สละปอกพรอมบริโภค 

  

  
สละลอยแกว น้ําสละปน 
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ตําสละ 

 

ผลผลิตตามฤดูกาล/นอกฤดูกาล ของสวนธานนิทร 

 

  

 

 

 

 

ทุเรียนผลสด 

 

 

 

 

 

 

ทุเรียนทอด 
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แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เยี่ยมชมสวนฟรี 
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2. วิธีการดําเนินงาน 

    2.1 การจัดการพื้นที่ภายในสวน 

1) สภาพสวนและผลผลิตสละธานินทรจุดบรรยายภายในสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) หองประชุม/บรรยาย/ตอนรับผูดูงาน 
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3) จุดจําหนายสินคา 
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4) ลานจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การนาํเทคโนโลยีมาใชในการทาํสวนสละ 

ปจจุบันน้ีใชปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 เปนหลัก โดยใสกอละ 0.5 กิโลกรัมตอเดือน สลับดวยปุย

มูลสัตวหรือปุยหมัก มีแนวคิดที่จะเอาทางสละที่ไดจากการตัดแตงมายอยกองหมักไวในแปลง เมื่อถึงเวลาก็

กระจายใหทั่วสวน รอบๆ โคนตน เพ่ือรักษาความช้ืนและลดตนทุนการผลิต 

2.3 เทคโนโลยีดานการเกษตรที่ นายธานินทร  ใจหาว นํามาใชในการปลูกสละ มีขั้นตอนดังนี้ 

1) การปลูกสละ ระยะปลกู 3 - 5 เมตร ขุดหลุมปลูกเชนเดียวกับพืชทั่วไปขนาด กวาง ยาว ลกึ 

ประมาณ 30 เซนติเมตร ปลกูได 150 ตน/ไร  

2) การพลางแสง ในชวงที่สละยังไมใหผลผลิต ไดปลูกกลวยเปนพืชรมเงา เมื่อสละโตทางใบถึง

กันก็ตัดตนกลวยออก  

3) การใสปุย ระยะกอนสละใหผลผลิต 1 – 3 ป ใสปุยอินทรีย 2 - 3 กก./ตน/ป ปุยเคมีสูตร 15 

– 15 - 15 จํานวน 1 กก./ตน/ป เมื่อสละอายุ 3 ป และเริ่มใหผลผลิตใสปุยหมัก กอละ 1 กระสอบตอเดือน 

และใสนํ้าหมักชีวภาพทางระบบนํ้าเดือนละ 1 ครั้ง  
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วัสดุผลิตปุยหมักชีวภาพสําหรับใชในสวนสละ 

 

 

การผลิตปุยชวีภาพใชเองภายในสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) การใหน้าํ ตองสม่ําเสมอทุกชวงการเจริญเติบโต สละไมตองการชวงแลงเพ่ือพักตัว

เตรียมการออกดอกเหมือนพืชอ่ืน สวนสละธานินทรจึงใชระบบนํ้าแบบสปริงเกอร 
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ระบบสปริงเกอรและสงัเกตรอบตนมีปุยหมักใหอยางเพยีงพอ 

 

5) การผสมเกสร นําสละตนผูมาปลูกไวในสวน อยางนอยตนตัวเมีย 10 ตนตอตนตัวผู 1 ตน 

นําละอองเกสรตัวผูมาชวยผสม โดยนํากระปุกดอกตัวผูที่บานแลวมาเคาะ หรือใชน้ิดอกตัวผูใหละอองเกสรตก

ใสดอกตัวเมียที่บานแลว และดอกที่บานแลวตองทําการผสมภายใน 3 วัน 

 การปลูกสละ จะพบวาบางชวงที่สภาพอากาศแหง ดอกตัวผูจะไมมีละอองเกสรหรือมีนอยมาก 

หากตองการผลผลิตสละตลอดปตองเก็บละอองเกสรตัวผูไว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การผสมเกสร 

 

อุปกรณคิดคนใชสาํหรับผสมเกสร 

 อุปกรณผสมเกสรที่ประดิษฐคดิคนขึ้นเอง สามารถใชเกสรทีเ่ก็บไวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

อาศัยหลักการใชปมลมพนผานทางสายยางไปยังขวดที่มีละอองเกสรเก็บอยู จะทําใหการผสมเกสรมี

ประสิทธิภาพ เปอรเซ็นการผสมติดเทียบเทากับผสมดอกสด ดีกวาใชแปรงพูกันปาย เพราะการพนละออง

เกสรโดยใชปมลมชวยทําใหละอองฟุงกระจายทั่วดอกตัวเมียไดดีกวา เปาหมายชัดเจนไมมีละอองปลิว โดย

อัตราสวน 1 ตอ 10 ในกรณลีะอองเกสรมีนอยและตองการประหยัดใชไดตลอดชวงฤดูแลง และหรือใชใน

อัตรา 1 ตอ 5 กรณีใชปกติ โดยสวนผสม ไดแก แปงทัลคมั หรือแปงเด็ก เกสรจากดอกตัวผูของปาลมนํ้ามัน 
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สละตนผูสาํหรับไวชวยผลิตละอองเกสรตัวผู 

6) การตัดแตงหนอและทางใบ สละจะแตกหนอขาง 3 - 4 หนอ/ป และเวนไวไมเกิน 4 ตนตอกอ 

ทางใบตัดเฉพาะที่จําเปน โดยตัดทางใบดานลางของตนที่ใบแก แหง และใบหักออก  

7) การตัดแตงทะลาย จะตัดแตงดอกที่ไมสมบูรณหรือสวนที่เปนโรคออก เมื่อเห็นวาดอกที่ผสม

ติดลูกไดประมาณ 1 – 2 เดือน จะใชเชือกโยงทะลายเพ่ือปองกันโรค แมลง และทําใหสีผลสด สวย  

 

 

การแตงหนอเพื่อขยายพันธุ โดยการนําดินใสถุงแลวนาํไปวางใตหนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) การจัดการศัตรูพืช สวนสละธานินทร ใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดดวยชีววิธี เชน

การใชเช้ือราไตรโคเดอรมา ลดการใชสารเคมีทุกชนิด วิธีกล เชน การตัดหญาแทนการใชสารเคมีฉีด และเก็บสวน
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ของผลที่เปนโรคทําลาย เพ่ือตองการใหไดผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีออกจําหนายแกผูบริโภค สนับสนุน 

นโยบายรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําจัดวัชพืชในสวนสละดวยวิธีการตัดดวยแรงงานสมาชิกในครัวเรือน 

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา โดยการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาใชเองเพ่ือควบคุม ปองกันโรคที่

เกิดจากเช้ือรา ในสวนเพ่ือลดปญหาที่ทําใหผลผลิตเนาเสีย โดยอัตราการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาที่ขยายใน

เมล็ดขาว 3 – 4 กิโลกรมัตอนํ้า 200 ลิตร 

หากพบการเขาทําลายของโรคพืช ก็อาจใชวิธีตัดเก็บ เผาทําลายที่ทําไวเฉพาะและถูกวิธี ไม

กอใหเกิดมลพิษ เพ่ือลดการระบาดกระจายไปในวงกวาง 

9) การเก็บเก่ียวผลสละ  ตองไดกําหนดเวลาเก็บเกี่ยว ผลที่แกพรอมเก็บเกี่ยว สีเปลือกจะ

เปลี่ยนจากสีนํ้าตาลไหมเปนสีนํ้าตาลแดง หนามที่เปลือกแยกหางจากกันมากขึ้นกวาเดิม และปลายหนามจะ

งองุมไปทางตนกับผล ไมเก็บเกี่ยวกอนกําหนดจะทําใหรสเปรี้ยวและฝาด เมื่อเก็บแลวก็นํามาทําความสะอาด 

คัดคุณภาพ บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัมหรือขายตามคําสั่งซื้อ จําหนายกิโลกรัมละ 80 - 100 บาท ขณะน้ีได

ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 45 กิโลกรัม พ้ืนที่ปลูกรวมประมาณ 13 ไร หรือประมาณ 600 กอ 
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ผลผลิตตองแกจัดจึงจะทําการเก็บเก่ียว 

 

การลดตนทุนการผลิตโดยมีปฏิทินการจัดการสวน “สละธานินทร” ดังนี ้

ชวง กิจกรรม คําอธบิาย 

ชวงที่ 1 

(มกราคม – กมุภาพันธ) 

- ตัดแตงทางใบ ชอดอก ชอผลทีแ่หง 

- ฟนฟูสภาพดิน ใสปุยคอก ปุยหมัก  

(มูลไกอัดเม็ด 2 กก. ปุยหมักหรือขี้ไกแกลบ 10 กก. 

- ฉีดพนเช้ือราไตรโคเดอรมา หรือปลอยไปดับระบบ

นํ้าสปริงเกอร 

- ใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 ปริมาณ 0.5 กก/กอ 

เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวของ

ภาคใตเพ่ิงผานฤดูฝนและผลผลิต

ออกไมมากเหมาะที่จะเตรียมตน

สละใหสมบูรณ ปรับปรุงสภาพดิน

และเติมเช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือ

ปองกันการระบาดเช้ือราสาเหตุ

โรคพืชชวงนํ้าลด 

ชวงที่ 2 

(มีนาคม – เมษายน) 

- ตัดแตงดอก – ชอดอก และลูกที่ผสมติดแลวให

เหมาะสม  

- ใหนํ้าหมักชีวภาพ พรอมกับเช้ือราไตรโคเดอรมา (นํ้า

หมักเฉลี่ย 0.5 ลิตรตอกอ เช้ือราไตรโคเดอรมาที่ขยาย

แลว 1 กก. ปลอยไปกับระบบนํ้า 40 กอ) 

- ใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 ปริมาณ 0.5 กก./กอ เพ่ือ

บํารุงตน ผล ดอก ใบ  

- การรดนํ้าปกติคือ วันเวนวัน ใชเวลาประมาณ  

ชวงแลง จะพบตัวมอด ดวงงวง  

ตัวเล็ก กัดกินเกสรที่ดอกเริ่มบาน 

ใหเฝาระวังสังเกต วิธีการสังเกตคือ

ดอกที่กําลังบานจะเปนสีแดงเขม

สดๆ ถามแีมลงทําลายจะมีสี

นํ้าตาล ดอกที่ถูกทําลายจะผสม

เกสรไมติด ถาพบไมมากใชวิธีเก็บ

ทําลาย หรือใชสมุนไพรขับไล 
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20 – 30 นาท ี

- เฝาระวังการเขาทําลายของแมลงศัตรูสละ 

ชวงที่ 3 

พฤษภาคม – มิถุนายน 

(ชวงบํารุงผลและตกแตงผล) 

- ใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 0.5 กก./กอ สลับกับปุย

คอก 30 กก./ครั้ง 

- ใสนํ้าหมักปกติ 

- แตงผลและใชเชือกโยงใหหางจากพ้ืนดิน  

โยงทลายเพ่ือปองกันเช้ือรา และ

ใหสีของผลเปนสีแดงสดนา

รับประทาน 

ชวงที่ 4 

กรกฎาคม – สงิหาคม 

- ฉีดพนเช้ือราไตรโคเดอรมา (4 กก./นํ้า 200 ลิตร) 

- ตัดแตงผลที่เกิดเช้ือรา (เผาทําลาย)  

- เปนชวงเวลาที่มีผลสุกเยอะขึ้น 

และเสี่ยงตอการเกิดเช้ือรา 

- ชวงน้ีเน้ือสละจะมีรสชาติอรอย 

และดีที่สุด ในบางครั้งผลจะหวาน

สุกกอนกําหนดประมาณ 15 – 20 

วัน ซึ่งจะตองชิมรสกอนตัดผลผลิต 

ใหไดตามที่ตลาดตองการ 

ชวงที่ 5 

กันยายน – ตุลาคม 

- ใสปุยสูตร 13 – 13 – 21  ชวงน้ีงดใชนํ้าหมัก 

ชวงที่ 6 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 

- ตัดแตงทางใบใหสวนโปรง ลดปญหาเช้ือรา และลด

ความเสียหายของลําตนจากลมกรรโชกแรง  

- จัดการระบบระบายนํ้า ปองกันปญหานํ้าขัง 

- แตงสวนที่หกัเสียออก  

- โยงลูกใหอยูเหนือนํ้า 

ชวงน้ีฝนตกชุก ผลผลิตเริ่มนอย 

2.4 การประยกุตใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิต และการจัดการ 

             เทคนิคที่สําคัญในการผลิตสละของนายธานินทร  ใจหาว ใหไดผลผลิตมีคุณภาพ ผลใหญ ผิวสวย 

แมลงไมรบกวน เน้ือเต็ม รสชาติอรอยตรงตามพันธุ ไมฝาด  คือการจัดการการดูแลตนสละใหมีความสมบูรณ

อยูอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากสละจะใหผลผลิตตลอดทั้งป การใหนํ้า ใหปุยการปรับปรุงดิน ลดการใชปุยและ

สารเคมี แตผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น โดยเนนการใชสารชีวภัณฑ เช้ือราไตรโคเดอรมา เพ่ือเพ่ิมและรักษา

จุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน ปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค   
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            นอกจากน้ี การปรับปรุงสภาพการผลิต ไมมีการใชสารเคมี มีการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดย        วิธี

กล และใชสารสมุนไพรชีวภาพ  มีการใหนํ้าดวยระบบสปริงเกอร ใชปุยคอก ปุยหมักชีวภาพอยางเหมาะสม

เพียงพอ มีการใชปุยเคมีชนิดผสมใชเองและสูตรสําเร็จ ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถแทรกเตอรตอพวงบรรทกุปุยคอกมาใชในสวน 

 

ใชเครื่องบดสบัทางใบเพื่อยอยและนาํไปใชผลิตปุยหมัก 
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2.5 ปญหา อุปสรรค และการแกปญหาของเกษตรกรในการทําสวนสละ 

 ดานวิชาการ  นายธานินทร  ใจหาว ไดเพ่ิมพูนความรูใหกับตัวเองดวยการเขารับการฝกอบรมใน

ทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ การผลิตปุยชีวภาพ การใชสารเคมีใหปลอดภัย 

การตลาด การสรางกลุมเครือขาย และเปนแหลงเรียนรูในการปลูกสละ ใหเกษตรกรในพ้ืนที่และผูที่มาเย่ียม

ชม พรอมทั้งเปนวิทยากรใหกับทุกหนวยงานที่ตองการการสนับสนุนดานวิชาการทางการเกษตรในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไมผล 

 ดานเศรษฐกิจ นายธานินทร  ใจหาว กับภรรยาและบุตร นําผลผลิตจากสวนจําหนายโดยตรงแก

ผูบริโภค บริเวณรานหนาสวน และผูบริโภคสามารถเขาไปเย่ียมชม และชิมผลผลิตในสวนได เพ่ือสรางความ

มั่นใจใหแกผูบริโภค ในผลผลิตที่เกิดจากการผลิตที่ปราศจากการใชสารเคมี เขาไปเดินเลน และสูดอากาศได

อยางปลอดโปรง และนอกจากจําหนายหนารานแลวยังมีการสงผลผลิต online ใหแกผูบริโภคที่ไมสามารถนํา

ผลผลิตกลับบานไดเน่ืองจากขอจํากัดในการเดินทาง ตลอดจนการออกบูธกับหนวยงานตางๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธผลผลิต และใหความรวมมือในการจัดนิทรรศการในงานตางๆ เชน งานกระตุนเศรษฐกิจจังหวัด

นครศรีธรรมราช งานเกษตรแฟร งาน field day งานอําเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ และยังมีการแปรรูปสละ เชน 

นํ้าสละปน สละลอยแกว ตําสละ อีกดวย 

 ดานสังคมการเมือง นายธานินทร  ใจหาว เปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรดานการผลิตไมผล 

เชน สละ ทุเรียน ฝรั่ง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมา การทํากับดักแมลง

ศัตรูพืชตางๆ ฯลฯ ใหกับคนในชุมชน ตางพ้ืนที่ เปนปราชญชาวบานในการผลิตไมผลคุณภาพ นอกจากน้ีเปน

หมอดินอาสา ,รองประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเสาเภา (ศจช.), คณะกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

อ.สิชล,คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเสาเภา (ศบกต.) สมาชิก

แปลงใหญปาลมนํ้ามันตําบลเสาเภา (วิสาหกิจชุมชนปาลมแปลงใหญตามรอยพอ ตําบลเสาเภา) เปน

คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 14 ตําบลเสาเภา กรรมการสหกรณฉลองนํ้าขาวพัฒนา จํากัด 

 ดานสิ่งแวดลอม  นายธานินทร  ใจหาว ทําสวนสละโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ไมทําลาย

สิ่งแวดลอม สําหรับการใสปุย ใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรีย ในการบํารุงและปรับปรุงดิน จัดการศัตรูพืชโดย

วิธีผสมผสาน เนนหนักการใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี  

 ดานพื้นที่ เน่ืองจากมีความไดเปรียบดานพ้ืนที่และแหลงนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณโดยธรรมชาติ แต

นายธานินทร  ใจหาว มีการวางแผนในการผลิตอยางเปนระบบ คํานึงถึงตนทุนการผลิต เพ่ือใหไดผลผลิต

คุมคา กับการลงทุน มีการจัดการระบบนํ้า เสนทางการขนสงผลผลิตใหมีความสะดวกในการดําเนินการ มี

สถานที่เก็บเครื่องมืออุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย 

3. เปาหมายการพัฒนา/แนวคิดในการทํางานการบริหารจัดการของเกษตรกร 

ที่ผานมา นายธานินทร  ใจหาว ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เปนแนวทางในการทํางาน  ผลผลิตที่ออกมาจากสวนของตนสูทองตลาดตองมีคุณภาพ และเมื่อ
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นําไปขายแลวตองมีกําไร ตองรูจักคํานวณตนทุน การผลิตใหอยูในกรอบที่ตนไดวางแผนไว โดยจะเนนเรื่อง

คุณภาพเปนที่หน่ึง ตองมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอยูสม่ําเสมอ เรื่องตลาดเปนสิ่งสําคัญ ตองศึกษาดาน

การตลาดใหดี เปนนักผลิตและเปนนักขายในเวลาเดียวกัน ตองรูวาลูกคาตองการสินคาแบบไหน อะไรเปนที่

ตองการของตลาด ชองทางไหนในการกระจายสินคา ชองทางไหนขายผลผลิตไดราคาสูง และหากผลผลิตมี

ปริมาณมากจนลนตลาดตองนํามาแปรรูปอีกทางหน่ึง  นอกจากน้ีแลวนายธานินทร ยังมีแนวคิดวาตนตองมี

ความรอบรูในเรื่องที่ทําอยางลึกซึ้ง โดยการคนควาหาความรูและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชใหเหมาะสม

กับพ้ืนที่ของตน นอกจากน้ี มีแผนในการพัฒนาดานตางๆ ในระยะตอไป ดังน้ี 

1) พันธุ  

นายธานินทร  ใจหาว มีแนวคิดในการพัฒนาสายพันธุเปนของตนเอง ซึ่งปจจุบันกําลังทดลอง 

คิดคนสายพันธุใหม 

2) การเพ่ิมมูลคาสินคาและผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพ่ิมเติม โดย การผลิตสละทรงเครื่อง 

และสินคาแปรรูปทุกชนิดของสวน เชน สละลอยแกว นํ้าสละ จะเขาสูการรับรองมาตรฐาน อย. เพ่ือสราง

ความมั่นใจแกผูบริโภค 

3) การพัฒนาดานตลาด online อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

4) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอีก 20 เปอรเซ็นต ของพ้ืนที่ปลูกเดิม 

4. ผลงานและความสาํเร็จในการทาํสวนสละ 

4.1 ผลผลิตสละ 

ในป 2562 ผลผลิตสละ ในสวนของนายธานินทร  ใจหาว มีผลผลิตเฉลี่ย 1,218 กิโลกรัม/

ไร/ป ขายกิโลกรัมละ 80 - 100 บาท โดยมีตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 4.2 บาท/กิโลกรัม ปจจุบันผลผลิตออก

จากสวน สูทองตลาดทั่วไปเฉลี่ยวันละ 45 กิโลกรัม/วัน โดยพ้ืนที่เพาะปลูกสละพันธุเนินวงศ 8 ไร สุมาลี 5  ไร 

และทุกแปลงไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค อีกทั้งสามารถสรางแบรนดที่

เปนอัตลักษณของสวน “สวนธานินทร” เปนที่ติดปากและคุนหูแกผูบริโภคทั้งในพ้ืนที่ และตางพ้ืนที่ จุดแข็ง

ดังกลาวจึงสามารถทําใหสวนธานินทรสามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง 
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4.2  ทุน/รายได  

นายธานินทร  ใจหาว มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายตนทุนการผลิต ผลกําไรที่เกิดขึ้น เพ่ือ

ควบคุมและกําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนการผลิต และการบริหารจัดการผลผลิตในสวนสละ 

 

สรุปตนทนุ – กําไร ผลผลิตสละ ป 2560 

เดือน 

ผลผลิต 
ผลผลิต

รวม 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ตนทุน 

บาท 

กําไรสุทธ ิ

บาท 

เนนิวงศ สุมาล ี

ผลผลิต 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ผลผลิต 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ม.ค.-60 595 38,700 - - 595 38,700 8,920 29,780 

ก.พ.-60 560 36,400 - - 560 36,400 4,360 32,040 

มี.ค.-60 349 22,700 - - 349 22,700 4,220 18,480 

เม.ย.-60 685 44,500 - - 685 44,500 5,000 39,500 

พ.ค.-60 657 42,700 - - 657 42,700 4,080 38,620 

มิ.ย.-60 872 56,700 - - 872 56,700 4,240 52,460 

ก.ค.-60 1,043 67,800 - - 1,043 67,800 4,080 63,720 

ส.ค.-60 1,081 70,240 - - 1,081 70,240 4,240 66,000 

ก.ย.-60 812 52,800 - - 812 52,800 3,920 48,880 

ต.ค.-60 495 32,200 - - 495 32,200 3,920 28,280 

พ.ย.-60 654 42,500 - - 654 42,500 3,920 38,580 

ธ.ค.-60 244 15,870 - - 244 15,870 - 15,870 

รวม 8,048 523,110 - - 8,048 523,110 50,900 472,210 
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สรุปตนทนุ – กําไร ผลผลิตสละ ป 2561 

เดือน 

ผลผลิต 
ผลผลิต

รวม 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ตนทุน 

บาท 

กําไรสุทธ ิ

บาท 

เนนิวงศ สุมาล ี

ผลผลิต 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ผลผลิต 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ม.ค.-61 356 32,550 - - 465 32,550 3,600 28,950 

ก.พ.-61 384 24,920 - - 356 24,920 10,050 14,870 

มี.ค.-61 425 26,880 - - 384 26,880 4,400 22,480 

เม.ย.-61 585 29,750 - - 425 29,750 3,900 25,850 

พ.ค.-61 580 40,950 - - 585 40,950 3,900 37,050 

มิ.ย.-61 675 40,600 - - 580 40,600 5,600 35,000 

ก.ค.-61 1,075 47,250 - - 675 47,250 3,600 43,650 

ส.ค.-61 1,040 69,875 - - 1,075 69,875 4,100 65,775 

ก.ย.-61 876 67,600 - - 1,040 67,600 4,400 63,200 

ต.ค.-61 550 61,320 - - 876 61,320 5,830 55,490 

พ.ย.-61 320 38,500 - - 550 38,500 2,880 35,620 

ธ.ค.-61 356 22,400 - - 320 22,400 1,800 20,600 

รวม 7,331 502,595 - - 7,331 502,595 54,060 448,535 

สรุปตนทนุ – กําไร ผลผลิตสละ ป 2562 

เดือน 

ผลผลิต 

ผลผลิต

รวม 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ตนทุน 

บาท 

กําไรสุทธ ิ

บาท 

เนนิวงศ สุมาล ี

ผลผลิต 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ผลผลิ

ต 

กก. 

รายรับ 

บาท 

ม.ค.-62 798 63,840 - - 798 63,840 5,350 58,490 

ก.พ.-62 773 61,840 - - 773 61,840 6,500 55,340 

มี.ค.-62 879 70,320 - - 879 70,320 4,920 65,400 

เม.ย.-62 743 59,440 - - 743 59,440 6,300 53,140 

พ.ค.-62 935 74,800 - - 935 74,800 4,500 70,300 

มิ.ย.-62 857 45,200 292 27,400 1,149 72,600 7,400 65,200 

ก.ค.-62 1,517 121,360 344 32,600 1,861 153,960 4,800 149,160 
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ส.ค.-62 1,820 127,400 420 31,600 2,240 159,000 6,100 152,900 

ก.ย.-62 1,456 116,480 354 35,400 1,810 151,880 4,800 147,080 

ต.ค.-62 1,408 111,200 428 48,720 1,836 159,920 5,600 154,320 

พ.ย.-62 1,031 80,800 390 33,000 1,421 113,800 5,600 108,200 

ธ.ค.-62 1,040 81,600 350 32,000 1,390 113,600 4,000 109,600 

รวม 13,257 1,014,280 2,578 240,720 15,835 1,255,000 65,870 1,189,130 

ตนทุนการผลติ 

ป 2560    

 คาปุยเคมี 5.5  บาท/กก.  

 ขี้ไก  1.5 บาท/กก.  

 คาใชจายอ่ืนๆ 1 บาท/กก. 

 รวมตนทุนการผลิต 8 บาท/กก. 

ป 2561    

 คาปุยเคมี 5  บาท/กก.  

 ขี้ไก  1.4 บาท/กก.  

 คาใชจายอ่ืนๆ 1 บาท/กก. 

 รวมตนทุนการผลิต 7.4 บาท/กก. 

ป 2562    

 คาปุยเคมี 2.26 บาท/กก. 

 คาขี้ไก 0.6 บาท/กก. 

 คาใชจายอ่ืนๆ 1.34 บาท/กก. 

 รวมตนทุนการผลิต 4.2 บาท/กก. 

หมายเหตุ 

1. เชือกโยงลูกหมุนเวียนใชมาจากสวนทุเรียน 

2. นํ้าหมัก ไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิตมาจากสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ไดแก  

กากนํ้าตาล สารเรง พด.2 ถังหมัก สวนวัสดุที่ใชหมัก เชน ผลไม ผัก จากสวนตนเอง 

3. คาแรง เปนการใชแรงงานในครัวเรือน 
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4.3  มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรทีดี่สําหรบัพชื (GAP พืช)  

 สละของสวนธานินทร ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) แลว และใบรับรองอยูในระหวางนําสงเอกสารจากกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

นอกจากน้ียังมีเกียรติบัตรซึ่งแสดงถึงการประสบความสําเร็จในการทําสวนสวนสละมากมาย  

และรางวัลที่สรางความปราบปลื้มยินดีแกนายธานินทร ใจหาว และครอบครัวคือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ

ประกวดสละ ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอทุง

ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับรางวัลชนะเลศิอันดับ 1 การประกวดสละ ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

4.4 การบรหิารจัดการการผลติและการตลาด 

      นายธานินทร  ใจหาว มีผลผลิตออกสูตลาดทุกวัน  วันละประมาณ 55 กิโลกรัม (หยุดตัด

ทุกวันจันทร และออกตลาดนอยในชวงผลผลิตนอย) โดยการเก็บเก่ียวผลผลิตจะหมุนเวียนกันทั้ง 2 แปลง ใน

พ้ืนที่ 13 ไร  มีการบริหารจัดการโดยใชแรงงานในครัวเรือน และนางสมจิตร ใจหาว ภรรยา และนายธนบัตร ใจ

หาว บุตรชายคนเล็ก ผูนําผลผลิตไปจําหนายหนาราน ทุกวัน และยังมีการแปรรูปสละ ไดแก นํ้าสละ จําหนาย

แกวละ 50 บาท ตําสละ จานละ 69 บาท สละลอยแกว จําหนายแกวละ 25 บาท และนํ้าสละขวดละ 10 บาท    
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4.5 ความยั่งยืนในอาชีพ ประโยชนที่ไดรับ 

      นายธานินทร  ใจหาว ประกอบอาชีพทําสวนสละ เริ่มต้ังแต พ.ศ. 2541 ในพ้ืนที่ ม.14 ต.เสา

เภา เพียง 8 ไร มีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกสละพันธุสุมาลีใหมอีก ในหมูบานดังกลาว 2.5 ไร และในพ้ืนที่ ม.9 ต.

ฉลองซึ่งเปนพ้ืนที่ใกลเคียง มีการคมนาคมสะดวกอีก 2.5 ไร ปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกสละ จํานวน 13 ไร แบงเปน

สละพันธุเนินวงศ 8 ไร และสละพันธุสุมาลี 5 ไร มีการวางแผนเพ่ือจะนําเอาผลผลิตที่ไมไดคุณภาพมาแปรรูป

เปนนํ้าสละปน สละลอยแกว  สรางเครือขายการตลาดโดยใหสมาชิกที่มารับซื้อผลผลิตไปจําหนาย ไมมีการ

นําเอาสละจากแหลงอ่ืนมาปะปน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับสมาชิกประจําทุกวันวันละ 300 – 500  บาท 

โดยผลผลิตที่ผลิตปจจุบันยังคงไมเพียงพอตอความตองการของตลาด และนอกจากจะทําสวนสละแลว           

นายธานินทร  ใจหาว ยังมีกิจกรรมการทําสวนอ่ืน ๆ อีก ดังน้ี 

 

ชนิดพืช ที่ต้ังแปลง เน้ือที่ (ไร) 

ปาลมนํ้ามัน ม.2 ต.ฉลอง 14 – 0 – 0 

ทุเรียนหมอนทอง ม.14 ต.เสาเภา 7 – 2 – 0  

 ม.9 ต.ฉลอง 4 – 1 – 0 

ยางพาราพันธุสงเสริม ม.2 ต.ฉลอง 20 – 0 – 0  

ลองกอง  พืชแซม  จํานวน 40 ตน 

มะพราว พืชแซม จํานวน 60 ตน 

ฝรั่ง พืชแซม จํานวน  250 ตน 

มังคุด พืชแซม จํานวน 35 ตน 

ผักสวนครัว หลากหลายชนิด แซมบริเวณพ้ืนที่วาง ของพืชหลัก  

หมายเหตุ : ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตร ทุกแปลง 

นอกจากน้ีชวงที่สละยังไมใหผลผลิต นายธานินทร  ใจหาว และภรรยา จะปลูกพืชเสริม คือ ฝรั่ง 

ขาวโพด ฟกทอง แตงโม ฯลฯ เพ่ือมีรายไดในระหวางรอผลผลิตจากสวนสละ จากกิจกรรมทีห่ลากหลายใน

การเกษตร จึงเปนผูนําที่เปนตัวอยางของเกษตรกรทั่วไปไดเปนอยางดี 
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ยางพารา (ขายยางแผนดิบ) ปาลมน้ํามัน 

 
 

ทุเรียน ฝรั่ง 

 
 

มังคุด ลองกอง 
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มีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยไวในสวนเพื่อชวยผสมเกสร นายนอม  ใจหาว บิดาของธานนิทร ปลูกสมุนไพรไว

สําหรบัใชปองกันกําจัดศัตรพูืช 

5. การขยายผล  

    1) การขยายผลผานแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน 

        จากการเปดสวนใหผูที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรู โดยไมเสียคาใชจาย และมีเกษตรกรผูนํา และเกษตร

ทั่วไปในพ้ืนที่ และตางจังหวัด เขามาศึกษาดูงาน และสามารถขยายผลสรางแรงบันดาลใจใหกับเกษตรกรได

เปนอยางดี จนเห็นไดวาผลสําเร็จจากที่เกษตรกรมาศึกษาดูงาน และเมื่อนําไปปฏิบัติแลว เมื่อเกิดปญหาตางๆ 

เชน การจัดการสวนการดูแลรักษา ก็จะกลับมาศึกษาดูงานเพ่ิมเติมอีกครั้ง และเปนที่ทราบดวยวาจาก

ระยะแรกๆ การปลูกสละในเขตพ้ืนที่ อ.สิชล มีการปลูกกันไมเกิน 2 – 3 ราย แตปจจุบันมีการปลูกเพ่ิมมาก

ขึ้นถึง 40 ราย และในแตละปมีเกษตรกรมาดูงานเพ่ือขยายผลสูภายนอก เฉลี่ยปละ 300 ราย 

 

  

ศบกต.นาเหรง และเทศบาล ต.นาเหรง ศึกษาดูงานแปลงสละ

ของนายธานินทร ใจหาว 

นักศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ ศึกษาดูงานการผลิตและการตลาด 
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ม.ชีวิต นําคณะนักศึกษามาศึกษาดูงานการจัดการศัตรูพืช 

โดยชีววิธี ณ สวนสละธานินทร 

เรือนจํากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นําคณะศึกษาดูงาน

ดานการผลิตพืชแบบผสมผสาน ณ สวนสละธานินทร 

  
นักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส ดูการผลิตและการจัดการสวนสละ

โดยการใชสารชีวภัณฑ เพ่ือจัดการศัตรูพืช 

สํานักงานเกษตรอําเภอจุฬาภรณ นําเกษตรกรศึกษาดู

งานการปลูกพืชเสริม เพ่ิมรายไดแกเกษตรกรผูปลูกปาลม

นํ้ามัน 
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สํานักงานเกษตรอําเภอรอนพิบูลย นําเกษตรกรดูงานการปลูก

พืชเสริม เพ่ิมรายไดแกเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ นําเกษตรกร

ศึกษา ดูงานการปลูกพืชเสริม เพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 

2) การขยายผลผานสื่อโซเชียล มีเดีย 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8

%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8

%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/@8.8785925,99.8572446,18.75z/data=!4m5!3m4!

1s0x30539dd199e4f5fb:0x95d5d32abbee7794!8m2!3d8.8816283!4d99.85688 
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“ผสมสละใหลูกดก ดี มีคุณภาพ”  

เผยแพรเมื่อ 5 กรกฎาคม 2558 

 

 

“สละสรางรายไดหลักลานตอป” มองโลกมอง

เรา ชอง 28 ชอง 3sd วันที่ 14 พ.ค.2562 
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“ปลูกสละ เนนคุณภาพ สรางรายไดตลอดป” 

เทคโนโลยีชาวบาน เผยแพรเมื่อ 10 เม.ย.2562 
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“สละปลอดสารพิษ สวนธานินทร ของดีสิชล”

เทคโนโลยีชาวบาน ฉบับที่ 414 ปที่ 19 วันที่ 1 

กันยายน 2550  

 

 

เทคนิคการผสมเกสรสละ สวนธานินทร ใจ

หาว   รักบานเกิด 30 ตุลาคม 2551 
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“เกษตรนครศรีธรรมราช ปลกูสละไดคุณภาพ” 

เทคโนโลยีชาวบาน เผยแพรเมื่อ 3 พฤษภาคม 

2562 

 

6. สิ่งดีๆ 

 6.1 ในดานการทําประโยชนใหกับสวนรวม  เปนที่ปรึกษา เปนสถานที่ดูงานของบุคคลทั่วไปแลว นาย

ธานินทร ใจหาว ยังประกอบอาชีพรานจําหนายอุปกรณเครื่องเขียน เครื่องถายเอกสาร ใหคําปรึกษาแนะนํา

ดานการเกษตร เปนวิทยากร มีลูกคามาใชบริการ และขอคําปรึกษาจํานวนมากจํานวนมากในแตละวัน 

  
ใหคําปรึกษาการปลูกและการจัดการสวนสละ แกคณะศึกษาดูงาน young smart farmer รุนที่ 6 จงัหวัด
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นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 
 

นายธานินทร  ใจหาว รวมกับ นางสมจิตร  ใจหาว ภรรยา 

บรรยายเรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 

โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 

ของ กรมสงเสริมการเกษตร 

 

นางสมจิตร  ใจหาว ภรรยา รวมอบรมและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูการทําการเกษตรโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมสงเสริมการเกษตร 

  

  
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกเกษตรกรเรื่อง

ขยายพันธุพืช จัดโดย สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล 

เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตไมผลคุณภาพ และ

มาตรฐานสินคาเกษตร จัดโดย สํานักงานเกษตรอําเภอสิ

ชล 
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รวมกับคณะกรรมการ ศจช.เสาเภา บรรยาย แก

นักศึกษา ม.ชีวิต 

บรรยายใหความรูแกเกษตรกรที่มีศึกษาดูงาน 

 6.2 นายธานินทร  ใจหาว  เปนที่ยอมรับของเกษตรกรเพ่ือนบาน มีความสามารถในการสื่อสารทํา

ความเขาใจกับผูมาติดตอทุกคน เปนผูที่ศึกษาหาความรูอยูเสมอ จากการไปเย่ียมชมสวนสละที่จังหวัด          

สุราษฎรธานี ศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดพัทลุง ฯลฯ 

  
อบรม และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเจาหนาที่ และเครือขาย ศจ

ช.ระดับจังหวัด ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานอารักขาพืช 

และการเช่ือมโยงเครือขาย 

อบรมเรื่องการตลาดออนไลน “เพจสําหรับธุรกิจ” 

รวมกับหนวยงานการยางแหงประเทศไทย 
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รวมงาน Agritechnica Asia 2018 ระหวางวันที่ 22 - 24 

สิงหาคม 2561 ณ EH98-99 Bitec บางนา 

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรผูปลูกสละ อ.สิชล  

ดานการผลิตไมผลคณุภาพ และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  

 6.3 มีบุคลิก ความนาเช่ือถือ และมีจริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และมสีวนรวมกับชุมชน

ในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน มีครอบครัวที่อบอุน รวมกันทํางานในสวนกับภรรยา  

(นางสมจิตร ใจหาว)  และปรึกษาหารือบิดา (นายนอม ใจหาว) ในดานภูมิปญญาการเกษตรอยางสม่ําเสมอ 
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สนับสนุนผลไมแกนักกีฬาและรวมมอบรางวันแกนักกีฬา

กิจกรรมไตรกฬีา ณ เขาพลายดําอ.สิชล 

กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุวันสงกรานต 

 
บริการผลไมในงานบุญตางๆ เชน งานทอดกฐิน 

6.4 นายธานินทร  ใจหาว ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ โดยการบูรณาการ เพ่ือสานประโยชน

ในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และพัฒนาพ้ืนที่อําเภอสิชล ใหเปนที่รูจัก เพ่ือสรางแรงบันดาล

ใจ และเปนแบบอยาง ในการทําการเกษตร เปนผูนําอยางเปนทางการและไมเปนทางการหลายตําแหนง ดังน้ี 
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สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

หมอดินอาสา และแปลงเรียนรู อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

เปนตัวแทนหมอดินอาสาของจังหวัด นําผลผลิตที่ไดไป

แสดงและมอบกระเชาใหทานนายกรัฐมนตร ี 

  
คณะกรรมการ ศบกต. เสาเภา  

  

  
กรมสงเสริมการเกษตร 
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รวมนําเสนอผลการดําเนินการ ศจช.เสาเภา และนําคณะกรรมการลงพ้ืนที่ แปลงสงเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน        

จนไดรับรางวัล ศูนยจัดการศตัรูพืชชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ป 2561 และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดนระดับเขต  

ป 2561 

  
กรมสงเสริมการเกษตร 

รองประธาน ศจช.เสาเภา รวมนําเสนอผลการดําเนินการ ศจช.เสาเภา (ผลการสงเสรมิการเกษตรในระดับพ้ืนที่)        

ดานอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช แกคณะกรรมการในการประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน

ระดับประเทศ ประจําป 2562 

  
รองประธาน ศจช.เสาเภา รวมกับ สนง.เกษตรอําเภอสิชล

ออกพ้ืนที่ใหบริการและคําปรึกษาดานการจัดการศัตรูพืช

ชุมชนแบบผสมผสาน โครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที ่

เปนวิทยากรประจําฐานเรียนรู งาน field day อ.สิชล 
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ใหบริการและคําปรึกษาดานการจัดการศัตรูพืชชุมชนแบบ

ผสมผสานในงาน field day 

การยางแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการ สหกรณฉลองนํ้าขาวพัฒนา จํากัด 

  

  
นายธานินทร  ใจหาวและครอบครัว รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอสิชล นําผลผลิต ไดแก สละ ฝรั่ง ใหบริการและรวม

ตอนรับอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ที่มาเย่ียมเยี่ยน และพบปะเจาหนาที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 7.1 ที่ต้ัง  พ้ืนที่ทําสวนสละ นายธานินทร  ใจหาว ทั้ง 13 ไร ต้ังอยูบนพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ ไมไดบุกรุกเขตปา

สงวนหรือเขตหวงหามของทางราชการ  

 7.2  การอนุรักษทรัพยากรดิน นายธานินทร ใจหาว ทํากิจกรรมทางการเกษตรที่สอดคลองการการอนุรักษ

ทรัพยากรดิน มีการปรับปรุงบํารุงดินสรางความอุดมสมบูรณใหกับดินอยางสม่ําเสมอ ใชปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมักชีวภาพ 

ปุยหมัก และโดโลไมท  การปองกันและการรักษาหนาดิน มีการใชทางปุยหมัก แกลบเผา  และทางสละวางไวระหวาง

แถวคลุมหนาดินไว  ไมมีการเผาวัสดุเศษซากพืชตางๆ 

7.3  การกําจัดวัชพืช โดยการถางหรือตัดโดยรถตัดหญา หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช 

เน่ืองจากมีเกษตรกรมาศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา และสรางความปลอดภัยใหแกสมาชิก และลูกจางในสวน 
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7.4  การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  ในสวนสละของนายธานินทร  ใจหาว มีวิธีปองกันกําจัดศัตรูพืช

โดยวิธีผสมผสาน เชน การปองกันกําจัดแมลงวันผลไมใชวิธีกล คือกับดักที่ผลิตขึ้นมาเอง ใชสารสกัดชีวภาพ จาก

สมุนไพร  ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชเช้ือราสาเหตุโรคพืช ใชเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันกําจัด ซึ่งเปนที่

เทคนิคที่ลงทุนไมมากแตไดผลดีเย่ียม   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ภาคีเครือขายที่สนับสนนุการทํางาน 

    หนวยงานภาครัฐ อาทิ หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อปท.ในพ้ืนที่ ภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ฯลฯ 

9. องคความรู 

    9.1 เทคนคิการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาผานระบบน้าํสปริงเกอร กับสวนสละ 

           จากการทดลองใชเช้ือราไตรโครเดอรมา พบวา การฉีดพนและการใหทางระบบนํ้าสปริงเกอรจะ

ไดผลดีกวาการฉีดพนแบบปกติ เน่ืองจากเช้ือราไตรโคเดอรมาตองการความชนพอเหมาะในการเจริญเติบโต 

หรือพัฒนาเพ่ือเปนปฏิปกหรือสรางเสนใยทําลายเช้ือราสาเหตุโรคพืชไดดี ดังน้ันการใชเช้ือราไตรโคเดอรมา

ปลอยไปกับระบบนํ้าสปริงเกอรจะไดผลดีกวาฉีดพน เพราะนํ้าจะเปนตัวนําเช้ือไดดี และไดในปริมาณมาก โดย

เช้ือสวนหน่ึงจะซึมลงใตดินไดอยางดี เช้ือที่อยูใตผิวดินก็จะลดการสูญเสยีเมื่อเจอแสงแดด หรือสภาพอากาศ

ภายนอกที่แหงจัด เมื่อถึงเวลาที่สภาพแวดลอมเหมาะสม เช้ือสวนน่ึงที่อยูใตดินก็จะสามารถเจริญและพัฒนา

ไดดีและเร็ว ในขณะเดียวกัน การฉีดพนการฉีดพนไตรเดอรมาบริเวณตางของพืช หากความช่ืนไมเพียงพอตอ

การพัฒนาของเช้ือ การฉีดพนปกติก็จะไมไดผลเต็มที่ เน่ืองจากหากเราฉีดพนเสร็จ และพบกับสภาพอากาศ

แหง ลมพัดนานๆ เช้ือสวนหน่ึงก็จะออนแอและไมสามารถพัฒนาเปนปฏิปกกับเช้ือสาเหตุโรคพืชได แตหาก

ปลอยไปกับระบบนํ้าสปริงเกอร ความช่ืนในดิน ความช้ืนในแปลง และความช้ืนที่ยังสะสมอยูบริเวณสวนตางๆ 

ของตนพืชจะมีผลทําใหเช้ือราไตรโคเดอรมาพัฒนาไดเร็ว และดีกวา อีกทั้งยังเปนผลดีกับเช้ือจุลินทรียตัวดีที่มี

อยูทั่วไปไดอีกดวย 
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      9.2 การปลกูทุเรียนกับไตรโคเดอรมา 

           การทําสวนทุเรียนเปนอีกแนวทางหน่ึงเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับอาชีพเกษตร และลดภาวะเสี่ยงราคา

ผลผลิตตกตํ่า การปลูกทุเรียน ตองคํานึงถึงตลาดและความตองการ ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีเปาหมาย

และวัตถุประสงคในการผลิตที่ชัดเจน เชน พันธุหมอนทอง เปนพันธุที่ตลาดมีความตองการสูง และมีชองทาง

ในการแปรรูปผลผลิตไดดีกวา การทํานอกฤดูจะใหผลผลิตที่มีคุณภาพมากกวา และสามารถตอบสนองตอการ

ใชสารกระตุนเพ่ือการออกดอกไดดีกวา แตเชนกัน ทุเรียนพันธุหมอนทอง ก็ออนแอตอโรค แมลง การปลูก

ทุเรียนจึงมีความจําเปนตองวางแผนการจัดการดูแล เอาใจใสมาก ต้ังแตการเตรียมแปลงปลูก จนกระทั่งการ

ดูแลหลังการปลูก จนถึงใหผลผลิต และสิ่งหน่ึงที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนพบเจอและแกปญหามาตลอด คือ 

โรครากเนาโคนเนา เปนโรคที่เกิดจากเช้ือรา ไฟทอปธอรา (Phytophthora) หากเกิดโรคน้ีแลวจะเกิดการ

สะสมในดิน การควบคุม ปองกันกําจัดตองทําอยางสม่ําเสมอ โดยการใชเช้ือราไตรโคเดอรมามาชวยควบคุม 

เพราะเช้ือดังกลาวเปนสารชีวภัณฑ สามารถอาศัยและมีชีวิตอยูในดินไดนานกวาสารเคมี ปลอดภัยตอทั้งตัว

เกษตรกรผูใช และผูบริโภค และมีสวนทําใหตนพืชแข็งแรง ตานทานตอโรคพืชไดดี ซึ่งหากศึกษาแลวพบวา

หากเปรียบเทียบระหวางสารเคมีฆาเช้ือรา และสารชีวภัณฑไตรโคเดอรมา ตางกันคือ  

1) สารเคมีกรณีใชราดโคนตนไมสามารถลงลึกได เหมือนไตรโคเดอรมา 

2) สารเคมีเมื่อตกลงดินจะเสื่อมสภาพเร็ว แตไตรโคเดอรมาสามารถมีชีวิตอยูในดินและอาศัยอยู

ในดินไดดี 

3) สารเคมีฆาเช้ือราจะทําลายจุลินทรียในดินที่เปนตัวดี สวนไตโคเดอรมาสามารถอยูรวมกับ

จุลินทรียตัวดีอ่ืนๆ ได 

 

............................................................................ 


