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วันที่ 6 พฤษภาคม 2551
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การเปดเวทีเสวนา
คุ ณ มานิ ต ย แสงทอง เจ า หน า ที่โ ครงการ กล า วถึ ง การจั ด เวทีวิ จั ย สั ญ จรที่ บา นเรื อ น
เกษตรกรผูเขารวมโครงการวา เปนการจัดตอเนื่องจากการนัดหมายจากมติที่ประชุมใน
เวทีวิจัยครั้งที่1 ที่ จัด ณ กลุมวิชาการพัทลุง ในการพบปะครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณตรงจากแปลงผูรวมโครงการ

เรื่องเลาจากเจาของบาน
“เพื่อนบานมองวา สติไมคอยสมบูรณ คนบา เพราะทําเรื่องที่เพื่อนไมทํา แมกระทั่ง
แมบาน ตอนที่คิดขุดนาเปนบอเปนรองผักก็แอบทําตอนแมบานไมอยู”
คุณเหลื่อม ดิษนิ่ม เจาของบานเลาวา เดิมทํางานเปน อส. ตอมาก็ไดฉุกคิดวาไมใช
แนวทางที่จะยึดถือดําเนินชีวิตที่ตนตองการ จึงหันกลับมาเริ่มตนทําการเกษตรอยางจริงจัง ใน
ชีวิตเกษตรกรไดเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เชนการขุดนาใหเปนบอเปนรองสวน
ปลูกผัก เริ่มการทํานาปรัง ทํานาแบบหวานน้ําตม ทําเครื่องนวดขาว

จากความมุงมั่น ไมยอทอ ทําใหประสบความสําเร็จจนไดรับยกยองเปนเกษตรกร
ตัวอยาง
ดานไรนาสวนผสม และไดพัฒนาการปลูกพืชมาตลอด โดยปจจุบันเนนการปลูกผัก ทํานา และ
ปลูกไมผลรอบบอปลา พื้นที่บริเวณบาน แบงพื้นที่ออกเปนแปลงๆ ประกอบดวยแปลงผัก คั่น
ดวยสระน้ํา มีการปลูกมะพราว พริก มะนาว ไมผลตางๆ บนคันบอ มีคอกเลี้ยงวัว และปลูกไม
ผล เปนแนวรั้วกันเขตแบงระหวางเพื่อนบาน

การสนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ
สมาชิกรวมเวทีไดเดินเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณแปลงปลูกผักและบริเวณรอบๆ หลังจากนั้นกลับมา
นั่งพูดคุยถึงสิ่งที่ไดเห็นมา

“หญา ดิน ปุย ดวงหมัดผัก และ น้ํา”
หญา

คุณเหลื่อมเลาถึงปญหาการปลูกพืชของตนเองวา “ ที่ดินที่ผมปลูกผัก จะมีหญาขึ้นมาก ก็
เลยตองใชยาคุมหญา” เพื่อนสมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย และคุณ
สมนึกแสดงความเห็นวา “หญาจะมาจากขี้วัวที่ใส ถาเราหมักขี้วัว โดยใชน้ําหมักเขมขนอาจจะ
ไดผล”

คุณไหรหนุน เสนอแนะเพิ่มเติมวา “การปองกันหญา เราปลูกพวกผักกาดใหคลุมดิน
หญา
จะไมขึ้นมาได ใชฟางคลุมก็ไดจะทําใหหญาไมขึ้น”

ดิน ปุย

คุณเหลื่อม ไดกลาวถึงปญหาสภาพดินของตนเองวา “สภาพดินในแปลงผักปจจุบันจะ
เปนดินที่ไมคอยสมบูรณ ปลูกพืชก็ไมคอยไดผลผลิตมากเทาที่ควร เชน การปลูกตนหอม
เมื่อกอนจะไดผลผลิตมาก 7-8 กอตอกิโลกรัม แตในปจจุบัน 20 กอ ถึงจะไดกิโล”
คุณสําราญ หัวหนาโครงการนําผลการวิเคราะหดินแสดงใหที่ประชุมดูพรอม
กลา ววา “ผลการวิเคราะหดินพบวา ดินดีพอสมควรไมเปนกรด อินทรียวัตถุปานกลาง มีธาตุ
ไนโตรเจนต่ําแตตัวอื่นสูงแสดงวาดูแลดินคอนขางดี ปญหาจึงนาจะอยูที่ความหนาแนนของดิน
การใช ปุย จึงเนน ไนโตรเจนคื อสู ตรตั วหนา สูงไมต องเนน สูต รตั วกลางและตั วหลั ง และใน
ตัวอยางกระสอบปุยที่เขียนวา 15-15-15 ตัวหนาคือ ตัว N ธาตุไนโตรเจน ใชบํารุงใบ ตัวกลาง
P คือฟอสฟอรัส บํารุงดอกและราก ตัวหลัง คือ K โพตัสเซี่ยม จะบํารุงผล”

ดวงหมัดผัก
คุณเหลื่อม กลาวเพิ่มเติมวา “ปญหาอื่นๆ ในการปลูกผัก คือมีปญหา ดวงหมัดผัก จะ
ระบาดมากชว งพฤษภาคม เพราะมากับลมตะวันออก ตองรอใหลมตะวันตกมากอน วิธีกําจัดที่
ใชไ ดผ ล คือ กอ นการปลูก จะไถดิ นและตากแดดไวป ระมาณ 10-15 วัน และหว านสะเดาผง
ประมาณ 5 กก./ไร และใสใ นชวงเย็นหลังมีแ ดดกลา เมื่ อหวานสารสะเดาเสร็จแลวให รดน้ํา

ตาม จะไลหมัด ผักได หรือใชขี้เลื่ อยแกลบโรยแตสูส ะเดาผงไมได เคยหมักสะเดา ข า ตะไคร
หอมก็ ใชไมไดผล แตเห็นเขาวาปลูกดาวเรืองก็ไดผล”
คุณสําราญ แนะนํา “ตามขอมูลสารสกัดยาสูบ ก็ใชได ตะไครหอมเปนพืชที่ใชไลแมลง
ได ลองปลูกตะไครหอมรอบๆแปลง ชวยไลแมลงและตัดออกเอาใบคลุมแปลงได ทดลองทําดู”

น้ํา
คุณไหรหนุน เสนอแนะเรื่องการใหปุย “นาใชการใหปุยน้ําหมักในแปลงผัก โดยตอทอ
ปุยจากถังกับเครื่องสูบน้ํา ใหพรอมการใหน้ํา จะสะดวก ทั่วถึง ประหยัดเวลา และแรงงาน ให
สารสกัดกําจัดแมลงรวมกับระบบน้ํา ไดอีกดวย”
คุณเหลื่อม และสมาชิก แสดงความสนใจเปนพิเศษ พรอมกับเดินไปอธิบายการตอทอปุย
ที่เครื่องสูบน้ํา โดยตอกอกน้ําที่ทอสูบกอนถึงเครื่องสูบน้ํา คุณเหลื่อมไปจัดหาอุปกรณเพื่อ
ชวยกันทํา แตอุปกรณไมพรอม จึงไดนัดเกษตรกรที่สนใจไปดูที่บานคุณไหรหนุน ใน วันที่ 13
พ.ค. 51

รับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน
สมาชิกรวมรับประทานอาหาร และพูดคุยเลานิทานตลกกันตามประสาเพื่อนบานอยางมี
ความสุข และพูดคุยแผนการปรับปรุงการปลูกพืชอื่นๆ เพิ่มเติม

แลกเปลี่ยนขอคิดจากเวทีเสวนา
คุณสําราญ หัวหนาโครงการฯ ไดกลาวสรุปเวทีเสวนา

“วันนี้จํานวนผูเขารวมเวทีวันนี้ 13 คน สมาชิกในโครงการไดสานสัมพันธและมีความ
ผูกพันกันมาขึ้น แตละคนนําความรู ประสบการณของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิก ทําใหไดเห็น
ถึง ภูมิปญญาของเกษตรกรที่ศึกษา หาความรู และรูจักสังเกต วันนี้เราไดหลายอยางที่มีคุณคา เวทีของเรา
เกิดประโยชนตอการปรับปรุงงานมาก รูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางมาก โดยสรุปจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแปลงลุงเหลื่อม มีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ การปลูกตะไครหอมเพื่อไลแมลงรอบๆ
แปลง การทําปุยน้ําหมัก สารสกัดปองกันกําจัดแมลง การจัดหาสะเดาผง การเรงรัดจัดหาไมผลเสริม
รายได การพัฒนาระบบใหปุยทางระบบน้ํา และการปรับปรุงดิน”
คุณเหลื่อม เสนอแนะ การจัดเวทีเสวนาวา “ผมวาการพบกัน 3 เดือนครั้งนอย
เกินไป ขอเปลี่ยนเปนทุกเดือน จะไดไหมครับ” สมาชิกในโครงการฯตางเห็นพองตองกัน จึงไดนัดพบกัน
เดือนละ 1 ครั้ง และหากมีวาระพิเศษ เชนการไปศึกษาระบบน้ําก็จะเพิ่มตามความจําเปน โดยครั้งตอไป
วันที่ 9 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. นัดที่บานคุณเจะหยะหรี ยาชะรัด บานเลขที่ 188 ม.4
ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

ปดเวทีวิจัยและเดินทางกลับ

